ДАН 3.
САНКТ ПЕТЕРСБУРГ
(ГЕОЛОШКИ МУЗЕЈ, РУСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО, ИСАКИЈЕВСКИ САБОР)
Обилазак и почетак комплексног упознавања царске престонице, њених природних
и друштвених особености, планиран је за трећи дан боравка на простору Лењинградске
области. Након доручка, у сада већ за нас познатом ресторану, упућујемо се према Санкт
Петерсбургу кога је Пушкин описао као „град обучен у гранит“. Посматрајући знамените,
горостасне и вредне културно-историјске објекте, прелазећи преко реке Неве и
посматрајући поприлично густ саобраћај на њој, заједно са руским студентима, стижемо у
Научно-истраживачки геолошки музеј академика Черњишева. Основан је давне 1882.
године, а чува збирку од преко милион примерака минерала и стена како из Русије тако и
из многих других држава света. Овај музеј је јединствен у свету по томе што његов
централни део краси физичко-географска карта некадашњег СССР-а, површине 26 m2
изграђена од драгог и полу драгог камена и племенитих метала (платине, злата и сребра).
У близини једног од главних градских тргова налази се седиште Руског
географског друштва - најстарије невладине организације на територији данашње Русије.
Једно је од најстаријих географских друштава на свету, а први његов председник је био
велики кнез Константин Николајевич. Од 1845. године до данас председници друштва су
били многобројни члави императорске породице, чувени морепловци, антрополози,
астрономи, геолози, статистичари, војни топографи, јавне личности највишег привредног
и политичког значаја. Дугогодишњи потпредседник РГД-а, географ и путописац Петар
Семјонович описао је друштво речима: „Ово је слободна и отворена организација за све
оне који су прожети љубављу према својој домовини, за оне који са непоколебљивом
вером гледају у будућност руске државе и руског народа“. Ово здање има највећу
географску библиотеку на свету у којој се чува више од пола милиона књига, како на
руском тако и на многим другим језицима. Од Сергеја Катикова, саветника председника
Руског географског друштва за питања међународне сарадње сазнајемо да је главни
задатак друштва стицање, сакупљање и ширење географских знања. Након обиласка
научног архива, музејских поставки и пријема у свечаној сали, завршавмо посету и
напуштамо здање РГД-а.
Након тога, упућујемо се према Исакијевском сабору, једном од симбола и
најпосећенијих знаменитости Санкт Петерсбурга. Некада је ова светиња имала статус
главне цркве у целој држави, а данас доминира туристичка функција са око четири
милиона посетилаца. Са висине од преко сто метара пружа нам се прилика да запамтимо
величанствену панораму града. Након паузе за ручак, упућујемо се према Универзитету
„Пушкин“ где је организован заједнички радни састанак наставника и студената Државног
Чеченског Универзитета из Грозног, Универзитета Пушкин и Географског факултета
Универзитета из Београда. Време након тога, предвиђено је за дружење, одмор и размену
утисака.

