
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Извештај са научне експедиције 

" ГОГЛАНД 2015. " 

 

Студенти Универзитета у Београду – Географског факултета учествовали су на 

трећој великој експедицији Руског географског друштва (комплексной 

экспедиции «Гогланд») реализованој на истоименом острву у Финском заливу 

(Кингисеппский район, Ленинградская область). 

 

Острво Гогланд, јул 2015.године 

  



 

 

 



 

У периоду од 28. јуна до 19. јула 2015. године студенти Географског факултета Универзитета 

у Београду били су гости Руског географског друштва – Лењинградског обласног одељења. 

У научној експедицији учествовали су студенти Географског факултета: Марија Букоња, 

Сања Вучићевић, Ивана Деспотовић, Иван Јовић, Наташа Миладиновић, Александра 

Миленковић, Ива Продановић, Ивана Тодоровић, Катарина Цветковић и Милан 

Шћепановић, под менторством проф. др Мирољуба Милинчића. 

 

Студенти су по доласку у Русију три дана провели у Санкт Петербургу (студентски дом у 

Пушкинграду), и том приликом су били гости својих колега из Русије. Студентима је био 

обезбеђен обилазак најпознатијих музеја, који су синоним Петербурга, али и панорамско 

разгледање града.  

 

Посета Царском селу 

 



 

Дана 01.07.2015. године студенти Географског факултета се заједно са двадесет студената из 

Русије укрцавају на брод и крећу пут Гогланда. Само острво је смештено у Финском заливу 

Балтичког мора и представља једну од најзападнијих тачака Руске федерације. Вожња 

бродом је трајала око једанаест сати, а студенти су имали прилику да виде и осете све чари 

Балтичког мора. У вечерњим часовима смо се искрцали на острво, и уз помоћ припадника 

армије смо транспортовани на северни део острва.  

 

 

Острво Гогланд 

 

Острво Гогланд се налази око 180 km западно од Санкт Петербурга и удаљено је свега 35 km 

од обале Финске. Острво има површину од 21 km², док је највиша тачка на острву на 173 m 

надморске висине. И поред предивне природе која сваког посетиоца оставља без даха, 

туризам на острву није развијен. Острво је војна база, и приступ на ову територију могу 

имати само она лица којима су издате посебне дозволе. 

 

 



 

Треба напоменути и то да је данас острво Гогланд територија Руске федерације, али је у 

прошлости било и у саставу Финске као и у саставу Шведске, најдуже је било у саставу 

Шведске. За време Великог северног рата, током 1713. године, у непосредној близини острва 

се одиграва битка између Руске и Шведске војске, при чему треба напоменути да је у сукобу 

била успешнија Руска војска која осваја острво. Након Финског рата (1808-1809. године) 

острво Гогланд и званично бива припојено Руском царству. За време Другог светског рата 

острво бива окупирано од стране Финаца, а острво за време рата покушавају да освоје и 

Немци, да би по завршетку рата опет припало Совјетском савезу.  

 

 

Острво Гогланд 

 

На северној страни острва смо подигли камп који се састојао из шест шатора, туш кабине, 

кухиње и велике трпезарије. Цео камп смо направили заједничким снагама са Руским 

студентима и војницима, чак смо успели да направимо и кошаркашки терен на ком смо 

проводили наше слободно време. Свако јутро смо устајали око 7 часова, након чега би 

приступили спремању доручка и распремању кампа, затим смо свако јутро од 11 часова па 

до 13 часова имали теоријска предавања код професора Балејева, да би по завршетку 

предавања одлазили на терен где смо вршили мерења и рекогносцирање терена.  

 



 

Наш главни водич на терену је био студент докторских студија географије Сјева Рудаков, 

који нас је упознао са најудаљенијим деловима острва. Прикупљене податке са терена смо 

обрађивали и примењивали их у нашем елаборату који је оцењен десетком од стране 

професора Балејева. По завршетку рада на терену враћали смо се у камп на вечеру, а након 

вечере смо имали слободно време које смо углавном проводили са нашим Руским 

пријатељима. 

 

 

Изградња кампа 

 



 

Након петнаест проведених дана на острву, 16.07.2015. године се укрцавамо на брод и 

крећемо пут Петербурга. У Петербургу нам Руско географско друштво организује посету 

летњем двору Петергоф, и организује нам обилазак најзначајнијих локација у граду. 

Посетили смо Невски проспект (најпознатију улицу у граду), Ермитаж (зимски дворац) и 

Дворски трг. Санкт Петербург или како га другачије називају Град царева је на нас оставио 

посебан утисак, и чим смо прошетали градом било нам је јасно зашто је био вечита 

инспирација бројним сликарима, песницима и архитектама.  

 

 

Обилазак Санкт Петербурга 

 



 

 

 

 

 

Руско географско друштво у Санкт Петербургу 



 

Дана 18.07.2015. године, у вечерњим сатима, напуштамо Санкт Петербург, и возом крећемо 

пут Москве. У Москву стижемо у раним јутарњим часовима. По доласку упознајемо нашег 

водича Ирину Пономареву, која нас води у зграду Руског географског друштва (Русское 

географическое общество) где бивамо срдачно дочекани. Наши домаћини су нас провели 

кроз бројне департмане Руског географског друштва, и упознали нас са њиховим 

задужењима. Чланови Руског географског друштва су нас одвели у обилазак Москве. 

Посетили смо Кремљ, Црвени трг, Лењинов маузолеј, Бољшој театар, а ту је и незаборавна 

вожња чувеним московским метроом.  

 

 
 

Руско географско друштво у Москви 

 



 

 
 

 

Обилазак Москве 

 

Касним вечерњим летом 19.07.2015. године напуштамо прохладну Москву, и крећемо пут 

топлог Београда, где једва чекамо да видимо породицу и пријатеље и испричамо наше 

догодовштине.  

 

Ова научна експедиција нам је била од велике користи, пре свега упознали смо велики број 

људи и склопили велика пријатељства. Научна експедиција на Гогланду нам је помогла да 

сазремо и постанемо способни млади људи жељни знања и праве авантуре. Искрено се 

надамо да ће нас путеви опет одвести у велелепну Москву, царски град Петербург, на мирну 

Неву и природом очаравајући Гогланд.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аеродром Никола Тесла Београд,  

на одласку дана 28.06.2015. и повратку 19.07.2015. године 

 


