ДАН 1. (03. мај 2021. године)
БЕОГРАД – МОСКВА
Посета Смоленску је првобитно била планирана за јул, а затим за септембар
2020. године. Нажалост и овај план је био „жртва“ пандемије изазване корона
вирусом током 2020. године. Међутим, жеља, упорност и добра организација
колега из Смоленска и РГД је надјачала све проблеме, а пре свега страх од
пандемије. Кључну улогу у целом процесу нашег зближавања и реализацији
ове групне посете има Тамара Ватлина, наш познаник са сличних пројеката
из Србије 2019. године. Већ тада смо знали да у Тамари имамо колегу и
пријатеља за дуго време и сложене задатке. Били смо у праву и нисмо дуго
чекали да нам се Тамара јави са првим предлозима и конкретним акцијама.
Окупљање студената на аеродрому „Никола Тесла“ и лет до Москве
огранизован је и реализован 03. маја у поподневним сатима. Наравно цео овај
подухват је зависио од резултата тестова на ковид које смо добили дан
раније. На нашу срећу сви учесници на тесту су били негативни, односно
могли су да путују. Припрема за пут је била континуирана а окупљање на
аеродрому „Никола Тесла” је било у предвиђеном времену. Овде је уследило
додатно паковање / препакивање. Имали смо додатних 12 украсних папирних
кеса у којима смо у Русију требали пренели више од три пакета књига
издатих од стране Центра током 2020. године. На аеродром „Шерментијево”
слећемо око 17:30 h по московском времену. Након сусрета са нашим
домаћинима, упућујемо се у ресторан „Велвет” где нам је приређен кратак
одмор, вечера и где је обављена прва размена утисака о животу и раду у
оваквим условима. Овде нам се такође придружују познаници и сарадници
Елина и Дмитри Пекуровски. Гости из Србије добијају прве прикладне
поклоне од Тамаре (мајице, свеске, ...) и Елине (слаткиши из Тверске
области). Након вечере упутили смо се ка смештају у „Авита” у самом центру
Москве, на тзв. другом прстену, и отишли у прву шетњу Москвом. Током
шетње посетили смо Црвени Трг, Бољшој театар, Метро. Исте вечери смо
имали посету старог пријатеља и познаника професора Владимира Колосова
и његових сарадника. Овом приликом покрећемо нове идеје и настављамо да
радимо на започетим. Један од њих је и јесењи научни скуп српских и руских
географа у Србији (18-22. октобар).

