Боравак у Туви, у ,,Долини краљева“, истовременом привременом дому младих из 20 држава
света, остаће у сећањима свих учесника. Склопљена пријатељства, упознавање нових
култура, дружење је нешто што је очекивани резултат експедиције, а заправо највећа награда
свима нама, актерима исте, је ново искуство, стечено на крајње неочекиваном месту, дубоко
у срцу највећег континента на планети, далеко од океана.

Извештај
Международная экспедиция Русского географического общества
Кызыл-Курагино-2015"
Студенти Универзитета у Београду – Географског факултета учествовали су у петој сезони
археолошко-географске експедиције ,,Кизил-Курагино'' у Республици Туви.
http://www.rgo.ru/ru/konkurs
http://volunteer.rgo.ru./ru
http://vk.com/kkuragino2015

Археолошко–географска експедиција
Кизил – Курагино
Током јула месеца 2015. године (4 -29. јула), као студенти Географског и дугих
факултета Универзитета у Београду, изабрани смо на међународном конкурсу (1500
кандидата из 40 држава), за учеснике друге смене, пете по реду сезоне археолошкогеографске експедиције ,,Кизил-Курагино“ у Республици Туви.
Још од 2011. године Руско географско друштво, под патронатом господина Сергеја
Шојгуа, организује археолошка истраживања дуж будуће трасе железничке пруге Кизил –
Курагино, којом би Кизил, као главни град Республике Тува, био боље саобраћајно повезан
са другим регијама Русије, а у циљу ревитализације овог региона као и потенцијалног
продужетка трасе према НР Кини. Будућа железничка пруга пролази кроз тзв ,,Долину
краљева“ чији бисер представља горњи ток реке Јенисеј. Сама долина је богата јединственим
културним наслеђем из различитих периода праисторије (палеолит - енеолит) за које се
сматра да су део јединствене скитске културе, која се простирала упоредничким правцем,
пратећи степски појас од Источне Европе до Централне Азије.

Долина краљева
Имали смо част да будемо изабрани за учеснике пете по реду експедиције ,,Кизил –
Курагино“ и житељи привремених насеља ,,Долина краљева“ 50-ак километара западно од
Кизила, са око стотинак учесника, како из различитих делова Руске федерације тако и из
других земаља (Канада, Словачка, Аргентина, Француска, Шпанија, Италија, Естонија,
Украјина, Белорусија, Киргистан, Казахкстан, Литванија, Летонија, Пољска, Хрватска,
Чешка, Енглеска, Колумбија). Учесници су били махом студенти археологије, географије и
историје, на различитим нивоима студија.
На пут смо кренули у рано јутро 3. јула, летом до Москве, где смо били примљени од
стране једног од секретара Руског географског друштва, Ирине Пономареве, која нас је уз
срдачан разговор упутила у начин функционисања једног од најстаријих најоранизованијих
географских друштава на свету, са својим великим фондовима књига, карата, тренутним
пројектима, као и самим архитектонским здањем Друштва, смештеним у самом центру
Москве.
Пут до Кизила, где постоји обелиск који указује на локацију математичкогеографског центра Азије, настављен је 4. јула, летом до Абакана (Республика Хакасија).
Затим, од Абакана аутобусом. Пут од Москве до кампатрајао је укупно скоро 13 часова, 3600
km источно од Москве, а скоро 5300 km од Београда.
Сам камп је конципиран по узору на кампове руске војске, са великим шаторима,
мензом, санитарно – хигијенским просторијама, теренима за спорт, позорницом, амбулантом
и другим садржајима.

Камп ,,Долина краљева“

Дневни распоред је подразумевао одлазак на локалитете, сваког дана изузев недеље,
где смо заједно са археолозима радили на истраживању скитских кургана (гробница). Ашови,
лопате, шпатуле, метлице, чекићи и колица су били реквизити којим су млади образовани
људи са различитих меридијана давали свој допринос откривању и истраживању руске и
светске културне баштине.
Слободно време у кампу, је брижљиво организовано од стране координатора Руског
географског друштва. Кроз различите догађаје, забавне, спортске и едукативне, сви актери
експедиције су сваког момента боравка у кампу били активно укључени у друштвени живот.
Посебно се издвајају концерти (традиционално Туванско певање кроз грло ,,кумеј“)
приређени у оквиру упознавања културе и обичаја локалних Туванаца, народа туркијског
порекла. Као и присуство ритуалном обреду древне политеистичке религије шаманизма, чији
су свешетници (шамани) својом молитвом желели да отерају зле духове и пруже, нама
учесницима, спокој и добру срећу током боравка.
Недеља је била резервисана за излете и посете културним знаменитостима Р. Туве у
ближој околини кампа.

Најчешћи истраживачки локалитети

Ритуални обред шамана

Заједничка фотографија – учесници кампа и шамани

Наступи локалних фолклорних група

Етно село ,,Булак“

Национални музеј Р. Туве

Географски центар Азије

Овако је све почело - Аеродром Никола Тесла Београд,
03.07.2015. године

Почетак повратка – Аеродром у Абакану
30.07.2015. годие

