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Гости „с краја света“ посетили Краљево – Јамал представљен Краљевчанима
Из Јамало–Ненецког аутономног округа, на северу Западно–Сибирске
равнице, у град Краљево је стигла званична делегација, која већ неколико дана
борави у Србији, а у нашем граду је приредила изложбу.
Делегацију коју чине званична представница округа, ауторка изложбе,
представници Цркве и омладине, примио је градоначелник града Краљева др
Предраг Терзић, са сарадницима.
Градоначелник је истакао да је град Краљево последњих неколико дана
центар православља. Подсетио је на то да су патријарх и епископи започели
заседање у Манастиру Жичи, а обележена је и слава Храма Светог Саве.
„Једна делегација из Русије јуче је била гост града, синоћ су одржали, мало
је рећи, предиван концерт у сали Краљевачког позоришта, данас у Дечјем
одмаралишту „Гоч“, а сутра ће гостовати у Ушћу. Друга руска делегација, из
Јамало-Ненецке области, данас је у Краљеву. Сарадња између Народног музеја
из Краљева и културних посленика из Јамало-Ненецке области је започела још
пре десетак година, и за њу је заслужан тадашњи директор Народног музеја
Драган Драшковић. Срећан сам што данашњи директор Музеја Дарко Гучанин
схвата значај те сарадње и што је пронашао начин да је наставимо и унапредимо.
Имаћемо прилику да видимо изложбу фотографија наше сараднице Људмиле,
која и у осамдесетој години неуморно ради, што је још један доказ да верни и
радни људи живе дуже и да могу и у позним годинама да организују значајне
изложбе. Због тога смо сви ми данас срећни и очекујем да ћемо уз подршку људи
из ове области моћи да даље развијамо сарадњу са Руском Федерацијом, где ће
постојати размена уметника односно да ће уметници и културни посленици из
Краљева имати прилику да оду у Јамало-Ненецку област, а да ће њихови
уметници долазити у Краљево“, рекао је градоначелник.
Ауторка изложбе, осамдесетогодишња Људмила Липатова, историчар из
Музејско-изложбеног комплекса названог по И. Шемановском, каже да се врло
радује што је опет у Србији и што може да представи фотографије са експедиција
у које је одлазила 45 година.
„Пре десетак година сам већ била захваљујући Драгану Драшковићу, Петру
Петровићу Казанцеву и нашем суграђанину Небојши Ћосовићу. Тада сам први пут
приказала своје фотографије и била задивљена топлотом ваших суграђана и
искреним пријатељством. Последњих десет година сам наставила да се бавим
истраживањима у Јамало-Ненецкој области - домородачким живљем које тамо
хиљадама година има врло интересантне обичаје. Желим много успеха Србији,
много среће и дођите и ви нама у Јамал“, поручила је.
Главни саветник Департмана за међународне односе округа Марина
Валерина Акатева је први пут у Србији. Срдачно је захвалила на пријему, пре
свега директорима, градоначелнику Терзићу, Небојши Ћосовићу и свим људима
добре воље. Она је на изложбу донела и традиционалну одећу коју носе
домородачки народи на Јамалу, али и јеленско месо, будући да је јелен и обредна
животиња и главна намирница, и једну врсту рибе, бубањ на коме свирају...

Након пријема код градоначелника, у згради Градске управе града Краљева
је отворена изложба „Јамал – некад и сад“. Прошлост Јамала је јединствени
културно-историјски слој, будућност динамични развитак социјалних, политичких и
економских аспеката живота руског Севера.
Организатори изложбе су Департман међународних односа ЈамалоНенецког аутономног округа, Јамало-Ненецки музејно изложбени комплекс И. С.
Шемановског, ТВ–компанија „Јамал–регион”, Град Краљево и Народни музеј
Краљево.
Јамало–Ненецки аутономни округ је образован 10. децембра 1930, са
административним ценгром у граду Салехард, основаном 1595. године, који је
једини град у свету који се налази на Поларном кругу. Округ заузима 769.000 km2,
а више од половине територије се налази иза Поларног круга. На северу су воде
Карског мора, где пролази око 900 километара државне границе Руске
Федерације. Клима је оштра континентална и сурова јамалска. Зима траје око
осам месеци, а минималне температуре достижу и до минус 59°С.
На територији Јамало–Ненецког округа живи домородачко становништво –
ненци, ханти, сељкупи, манси, који припадају малобројним народима Крајњег
Севера. Тренутно, на територији округа живи око 530.000 представника више од
сто националности и народности.
Домородаца има 33.000. Живећи на територији округа неколико миленијума,
образовали су упечатљиву и самосвојну културу, максимално прилагођену
суровим климатским условима. Око половине домородачког становништва округа
наставља да, као и пре хиљаду година, води традиционални начин живота.
На Јамалу се налазе највеће светске резерве нафте и гаса. Обим годишње
производње нафте чини више од 30 милиона тона а природног гаса више од 600
милијарди кубних метара. На територији округа су концентрисане обилне резерве
чврстих корисних ископина.

