
به ولگاگراد خوش آمدید

2018

به ولگاگراد خوش آمدید

2018



موزه «روسیه – تاریخ من

ساحل مرکزى

 موزه پانوراماى «جنگ استالینگراد
میدان سلحشوران زنده یاد

فرودگاه بین المللى ولگاگراد استادیوم ولگاگراد

ایستگاه راه آهن مرکزى

مامایف کورگان

 ولگاگراد یکى از شهرهاى عریض روسیه است که طول آن به بیش
از یکصد کیلومتر مى رسد.ه

 مجسمه «مادر میهن» در مجموعه یادبود «مامایف کورگان» رتبه
هشتم را در بین بلندترین مجسمه هاى دنیا دارد.ه

 از سال 1984 در ولگاگراد تنها ترامواى زیرزمینى به نام متروترام
فعال است.ه

 ولگاگراد داراى بزرگترین نیروگاه برق اروپا به نام نیروگاه ولژسکایا
است.ه

 در ساحل چپ ولگا پارك منحصربفرد «ولگا – آختوبینسک»
 واقع شده است و بخشى از شهر در جزیره سارپینسک، یکى از

بزرگترین جزیره هاى رودخانه اى در روسیه قرار دارد. ه

 ولگاگراد پایتخت دیپلماسى اجتماعى است. 21 شهر خواهرخوانده
 در این منطقه واقع شده که از بین آنها مى توان به کاونترى

 انگلیس، بندر بورسعید مصر هیروشیماى ژاپن، پلونسک لهستان
و دیگر شهرها اشاره کرد. ه

 ولگاگراد شهرى منحصربفرد است

«

«



 ارتفاع مجسمه و شمشیر به 85 متر (با ستون زیر آن به 87 متر) مى رسد
 و بیش از 8 هزار تن وزن دارد. مجسمه از جنس آهن و بتن است. هر سال

 در روز 9 مه با برگزارى جشن پیروزى، هزاران نفر در کنار مجسمه جمع
 مى شوند. با فرارسیدن شب در همان روز به یاد قهرمانى هاى مدافعان

 میهن در استالینگراد آتش بازى به راه مى اندازند و آسمان را غرق نور مى
کنند. ه

 جنگ استالنیگراد نبرد سختى در تمام شهر درگرفته بود. بیش از پنجاه سال
 پیش در این محل یادبود «قهرمانان نبرد استالینگراد» ساخته شد. مجموعه

 اصلى به نام «مادر میهن فرامى خواند!» به نماد شهر قهرمان بدل شد. در
 زمان جنگ جهانى دوم، با مقاومت این شهر، تمام دنیا آرام آرام از ظلم نازى

 ها نجات یافتند.ه

مامایف کورگان

مکان هاى یادبود تاریخى ولگاگراد

هزار تن بیش از8

متر85
(با پایه 87 متر)



موزه – پارك «سارپت قدیمى» ه

 یکى از جالبترین جاذبه هاى تاریخى و فرهنگى که در بخش جنوبى ولگاگراد واقع شده است. سال
 1765 برادران همکیش اروپایى از جمله  آلمان ها، چک ها، دانمارکى ها، سوئدى ها و هلندى ها به
 این منطقه نقل مکان کردند. این افراد عالوه بر فعالیت هاى تبلیغى دین، به امور کشاورزى، توسعه

 علم و صنعت نیز مى پرداختند. خردل این منطقه که امروز هم تولید مى شود، شهرت زیادى
 پیدا کرده بود. امروز 27 بناى تاریخى از آن دوران به یادگار مانده که برخى از آنها براى بازدید

 گردشگران باز هستند. در این منطقه یادبودهایى از آن دوران به جا مانده که از جمله آنها وسایل
شخصى ساکنین و ابزارهایى است که تاریخ و صنعت سارپت ها را براى ما آشکار مى سازند. ه

تساریتسین – استالینگراد - ولگاگراد

 سال 1589 گریگورى زاسیکین فرمانده نظامى شهر ولگاگراد را به عنوان دژى براى مقابله با حمالت
 کوچ نشینان جنوب به مرزهاى روسیه بنا کرد. این شهر ابتدا تساریتسین نام گرفت که از زبان ترکى
 گرفته شده است: سارى – سو یعنى آب (رودخانه) زرد (زیبا) و سارى – چین یعنى جزیره زرد (ماسه

 هاى زیبا). در قرن 19 میالدى با احداث راه آن این شهر به نقطه مرکزى حمل و نقل روسیه تبدیل
 شد. سال 1925 نام شهر را به استالینگراد تغییر دادند و سال 1961 نام آن را ولگاگراد گذاشتن. در

 .جنگ استالینگراد 1942-1943 شهر عمال نابود شد، اما تمام خرابه ها را از نو ساختند
 ولگاگراد امروز یکى از مراکز صنعتى، عملى – آموزشى و فناورى هاى نوین است که آثار تاریخى

 منحصربفرى را در خود جاى داده است.ه

ولگاگراد شهر تاریخى



 در محوطه کنار ایستگاه قطار، مقابل ایستگاه کنونى راه آهن، موزه تاریخى – یادبود واقع شده است
 که به مناسبت بزرگداشت جنگ میهنى سال هاى 1917-1920 در جنوب روسیه ساخته شده است.
 در این محل نمایشگاهى منحصربفرد از اسناد تاریخى جالب توجه، تسلیحات و تجهیزات نظامى به
 معرض نمایش گذاشته شده است. ساختمان موزه، عمارت قدیمى متعلق به یک تاجر است که قرن

19 ساخته شده و ازنظر معمارى جالب توجه است. ه

موزه تاریخى - یادبود

موزه «روسیه – تاریخ من»ه

 در این موزه جذاب که به صورت اینتراکتیو ساخته شده، افراد مى توانند با تاریخ روسیه و منطقه
 ولگاگراد آشنا شوند. در این محل هیچ شىء یا وسیله اى نگهدارى نمى شود، بلکه همه چیز

 در مانیتورها و صفحات اینتراکتیو به نمایش گذاشته شده است. تاریخ کشور و منطقه به شکل
 تصویرهاى سه بعدى ارائه مى شوند و بناها و شهرها در کامپیوتر ترسیم مى شوند. با یک حرکت

 دست میز اینتراکتیو خیابانى را در طول دوره هاى مختلف شوروى و روسیه امروز نشان مى دهد و
 .افراد با نماى ساختمان ها ، ماشین ها و غیره در گذشته هاى دور آشنا مى شوند

 در اطراف موزه فضایى براى استراحت خانواده ها تعبیه شده است: محل بازى کودکان، چمن و
.نیمکت، مسیر دوچرخه سوارى و اسکیت، زمین ورزش و تفریح

این موزه در محل سیالب رودخانه سابق تساریتسى در کنار پل آستاراخان واقع شده است. و

ولگاگراد شهر تاریخى



موزه پانوراماى «جنگ استالینگراد» ه

 موزه پانوراما در ساحل ولگا واقع شده است. این موزه یادبود جنگ جهانى دوم و نبرد
 استالینگراد است که نقطه آغاز شکست نازى ها به شمار مى رود. در سالن هاى موزه تصاویر

 و اسنادى از دوران جنگ و وسایل شخصى سربازان شوروى (نامهف کارت پستال، وسایل
 شخصى) به چشم مى خورد. بخش اصلى این موزه ماکت پانوراماى جنگ در استالینگراد
 است. این ماکت یکى از بزرگترین ماکت هاى نقاشى شده در روسیه است. در کنار موزه

بقایاى آسیاب گرگارد متعلق به دوران درگیرى در استالینگراد به چشم مى خورد.ه

بولوار «قهرمانان»ه

 بولوار قهرمانان یک خیابان تاریخى در مرکز شهر است که به یاد قهرمانان جنگ استالینگراد
 و ساکنان این شهر ساخته شده است. مردم این منطقه شایسته نام قهرمان اتحاد جماهیر

 شوروى هستند. در میدان کنار بولوار یادبود شهداى جنگ استالینگراد و تساریتسین از
 سنگ گرانیت ساخته شده و در کنار آن آتش جاودان قرار دارد. فضاى سبز اطراف، کافه

 رستوران هاى متعدد و مغازه ها شب هاى دل انگیزى در این بولوار پیاده رو بوجود مى اورند.

 بولوار قهرمانان مکانى مناسب براى قدم زدن، مالقات با دوستان و گذران اوقات فراغت است.
ه

ولگاگراد شهر قهرمان پرور



 این استادیوم براى بازى هاى داخلى کلوپ هاى فوتبال ولگاگراد ساخته
 شده و از طرف دیگر یک مجموعه چند منظوره براى انجام برنامه هاى

مختلف و بزرگ ابعاد است. ه

 به مناسبت برگزارى جام جهانى فوتبال 2018 در روسیه، مجموعه ورزشى
 «مامایف کورگان» در نزدیکى ساحل ولگا به همراه پارك مرکزى فرهنگ
 و تفرجگاه با ظرفیت 45000 نفر ساخته شده است. مجموعه به شکل تاج

 برعکس ساخته شده و از محل تماشاچیان، نماى بسیار خوبى دارد. از یک
 طرف رود ولگا و از طرف دیگر مجسمه مادر میهن در چشم انداز واقع شده

است.ه

استادیوم ولگاگراد

 ورزش در ولگاگراد

متر مربع971 123

 فضاى کل

نفر 000 45

ظرفیت

www.stroytransgaz.ru سكع



 تئاتر جدید

 تئاتر جدید ولگاگراد پدیده اى خاص در زندگى تئاتر معاصر روسیه است. با ابتکارهاى
 غیرمعمول در اجراى نمایشنامه ها، این تئاتر شهرت زیادى پیدا کرد و از سوى افراد

 .متخصص مورد توجه و احترام واقع شد. بسیارى از تماشاچیان به آن عالقه دارند
 تئاتر به بازیگران مستعد و سبک معمارى و دکوراسیون داخلى خود افتخار مى کند. این

 تئاتر در ساختمان متعلق به دوره تساریتسینا است که به سبک کالسیک ساخته شده و در
مرکزى ترین نقطه در میدان جنگجویان سلحشور واقع شده است. ه

سالن مرکزى کنسرت

 سالن مرکزى کنسرت فیالرمونى ولگاگراد در ساختمان بندر رودخانه اى در بخش مرکزى
 ساحل واقع شده است. در سالن بزرگ و راحتى با ظرفیت 1025 نفر کنسرت هاى سمفونى و

 کر برگزار مى شوند. عالوه بر آن، شب ها موسیقى آرگان و تک نفره برگزار مى شود. در
 سالن کنسرت، بزرگترین آرگان شرکت چک «ریگر کلوس» قرار گرفته که از نظر پیچیدگى
 و زیبایى بى نظیر است. این آرگان به دلیل قرار گرفتن در در کنار رودخانه نیز منحصربفرد

مى باشد، به همین خاطر در حفظ و نگهدارى آن دقت زیادى مى شود. ه

فرهنگ در ولگاگراد



تئاتر درام – موزیکال قزاقى ولگاگراد

 این تئاتر غیرمعمول مجموعه اى از فرهنگ و سنن منطقه و سنن تاریخى قزاق هاى ساکن
 سواحل رود ُدن است که جاذبه ها و فرهنگ موسیقى قزاق ها و همچنین اصالت فرهنگى آنها
 را به نمایش مى گذارد. در نمایشنامه هاى این مجموعه بافت پلى فونیک قزاق ها، درام معاصر
 و آالت موسیقى قدیمى با هم تلفیق مى شوند. روى سن این تئاتر نمایش هاى موضوعى قزاق
 ها، نمایشنامه هاى کالسیک، ملودرام هاى معاصر، کمدى، قصه هاى تراژدى و کودکان به اجرا
 در مى آید. این تئاتر در یک ساختمان قدیمى و زیبا متعلق به قرن 19 با آجرهاى قرمز رنگ

و طرح هاى برجسته واقع شده است. ه

تئاتر موزیکال ولگاگراد

 تئاتر موزیکال ولگاگراد در ساحل مرکزى شهر واقع شده است. این تئاتر قدیمى موزیکال در
 ساحل ولگا همیشه جزو پنج تئاتر برتر روسیه بوده و اپراها و کمدى هاى موزیکال جذابى در

 .این محل برگزار مى شود
 تاریخچه هنرى این تئاتر با تاریخ و فرهنگ ولگاگراد و روسیه گره خورده است. تنوع سبک

 نمایش در این محل زیاد است، روى سن این تئاتر، نمایشنامه، اپرا، نمایش موزیکال، اپرا، باله
و کنسرت برگزار مى شود.ه

فرهنگ در ولگاگراد



ایستگاه مرکزى قطار

 ایستگاه مرکزى قطار یکى از نمادهاى شهر ولگاگراد است. اولین ساختمان آجرى راه آهن
 در شهر به سال 1871 و راه اندازى خطوط راه آهن برمى گردد. ساختمان کنونى راه آهن در
 سال 1954 ساخته شده و نماى بیرونى آن با سنگ گرانیت و تراورتن پوشیده شده است. در

 .دیوارهاى داخلى سنگ مرمر کار کرده اند و روى سقف تصاویرى ترسیم شده است
 به کمک طرح هاى برجسته معمارى، نماى داخلى ساختمان با طرح هاى خاص به یک اثر

 معمارى تبدیل شده است. در محوطه اطراف ایستگاه نماد فواره «گروه کر کودکان» به یاد
فواره اى که در نبرد استالینگراد تخریب شد، قرار گرفته است. ه

 میدان سلحشوران جنگ

 میدان سلحشوران جنگ، میدان مرکزى ولگاگراد است. برنامه هاى متنوعى در این محل
 برگزار مى شود. این نقطه محل گردش، برگزارى میتینگ، بازار سیاه و رژه است. میدان
 سلحشوران جنگ تنها یادگار معمار به سبک نئوکالسیک است. ساختمان باشکوه تئاتر

 جددى آزمایشى گردشگران زیادى را به این محل جذب مى کند. یادبود الکساندر نفسکى
 فرمانده بزرگ روس در مقابل تئاتر واقع شده است. در میدان نماد کیلومتر صفر و نقطه
 آغاز محاسبه مسافت ها در منطقه ولگاگراد تعبیه شده است. بسیارى مى گویند که اگر
 در مرکز نماد صفر بایستى و آرزو کنى، سپس سکه اى را از باالى شانه به هوا بیندازى،

آرزوهایت محقق مى شوند. ه

 ولگاگراد مرکزى



  دانشگاه دولتى ولگاگراد به عنوان یکى از دانشگاه هاى شرکت کنند در
 پروژه «موسسات آموزش عالى به عنوان مراکز ساخت نوآورى ها» اولویت
 خود را توسعه فناورى هاى جدید، و توسعه اجتماعى منطقه ولگاگراد قرار
 داده است. ماموریت دانشگاه دولتى ولگاگراد این اس که براى توسعه شاخه
 فناورى هاى فوق پیشرفته در حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى، از نیروهاى

متخصص و ظرفیت هاى فکرى خود استفاده کند. ه

 ولگاگراد به واقع شهر دانشجویان است. این شهر داراى بیش از 20 دانشگاه است
 و دانشگاه دولتى ولگاگراد یکى از مراکز مهم علمى در جنوب روسیه به شمار مى

 رود. دانشگاه دولتى ولگاگراد به لطف کیفیت آموزش و ظرفیت هاى باالى علمى و
 همچنین طرح هاى مهم اجتماعى فرهنگى در روسیه و خارج کشور از شهرت زیادى
 برخوردار است. بیش از 200 برنامه آموزشى دراین دانشگاه به اجرا در مى آید: 15%
 برنامه تنها در منطقه ولگاگراد اجرا مى شوند، %25 برنامه ها در راستاى برنامه هاى

اولویت دار توسعه علوم، فناورى و تجهیزات در فدراسیون روسیه هستند.ه

دانشگاه دولتى ولگاگراد

آموزش و پرورش در ولگاگراد

200
 بیش از

برنامه آموزشى

 رتبه اول مناطق در رنکینگ بین المللى
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ساحل مرکزى

 کانال کشتى رانى ولگا – ُدن به نام «و.اى. لنین» یکى از بناهاى آبى منحصربفرد در جنوب
 شهر است. این کانال دو رود بزرگ روسیه یعنى ولگا و ُدن را به هم متصل کرده و به دریاهاى
 سفید، بالتیک، خزر، آزوف و دریاى سیاه مى ریزد. طول این کانال 101 کیلومتر است. براى
 عبور از ولگا به دن یا بالعکس، کشتى باید از 13 ایستگاه عبور کند. طول مسیر بین 12-10

 ساعت است. اولین ایستگاه در شهر ولگاگراد است و از نظر معمارى و مهندسى جالب توجه
است. کشتى براى ورود به ایستگاه از زیر طاق سرخ رنگ باشکوهى عبور مى کند. ه

کانال کشتى رانى ولگا – ُدن

 کانال کشتى رانى ولگا – ُدن به نام «و.اى. لنین» یکى از بناهاى آبى منحصربفرد در جنوب
 شهر است. این کانال دو رود بزرگ روسیه یعنى ولگا و ُدن را به هم متصل کرده و به دریاهاى
 سفید، بالتیک، خزر، آزوف و دریاى سیاه مى ریزد. طول این کانال 101 کیلومتر است. براى
 عبور از ولگا به دن یا بالعکس، کشتى باید از 13 ایستگاه عبور کند. طول مسیر بین 12-10

 ساعت است. اولین ایستگاه در شهر ولگاگراد است و از نظر معمارى و مهندسى جالب توجه
است. کشتى براى ورود به ایستگاه از زیر طاق سرخ رنگ باشکوهى عبور مى کند. ه

 ولگاگراد – بندر پنج دریا



Mamajew Hügel 

Мамаев курган 
Mamaev Hill 
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Freilichtmuseum Alt-Sarepta

Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Museum-reserve «Old Sarepta»  
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Zentrale Uferpromenade

Центральная набережная
Volga Central Embankment  
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Stadion «Wolgograd Arena» 

Стадион «Волгоград Арена» 
Stadium «Volgograd Arena» 
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Музей-панорама «Сталинградская битва»  

Panorama-Museum «Stalingrader Schlacht» 

Panorama-Museum «Stalingrad battle» 
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