مکان های دیدنی شهر ولگاگراد
 -1بنای یادبود لنین
در همان ورودی کانال ولگا-دان یک بنای  27متری لنین بر روی پایه های گرانیتی 30
متری قرار دارد .این با استفاده از همان فناوری به نام  Motherland Callsساخته
شده است .این بنای یادبود در سال  1973ساخته شده است  ،قبالً در جای خود بنای
یادبود استالین بود که در سال  1969برچیده شد .امروز این بنای تاریخی یک موضوع
میراث فرهنگی فدراسیون روسیه است.

 -2رودخانه ولگا
بزرگترین آبراه اروپا (و یکی از بزرگترین در تمام سیاره) که بیش از  3500کیلومتر
طول دارد .از منطقه  Tverتا دریای خزر .در سواحل آن شهرهای زیادی از جمله
میلیونرها قرار دارند .مناظر ساحلی ولگا در بسیاری از آثار کالسیک روسی مورد

ستایش قرار گرفته و در بوم هنرمندان به تصویر کشیده شده است  ،زیرا مردم مدت
هاست که از عظمت و قدرت این رودخانه تحسین می کنند.

 -3کلیسای همه مقدسین
این کلیسا در سال  2005نخستین مجاهدین را دریافت کرد  ،اما مکان ساخت آن در
سال  1993توسط پدرساالر الکسی دوم به دست آمد .ساختمان در نزدیکی گور دسته
جمعی روی  Mamaev Kurganبنا شده بود و این ژست معنای نسبتاً عمیقی داشت.
امروزه به نظر می رسد که گنبدهای طالیی آن درخشش خورشید است که تکمیل
کننده یادبودی است که به قهرمانان جنگ بزرگ میهنی اختصاص یافته است.

 -4خانه پاولوف
خانه پاولوف ساختمان مسکونی در لنین  ،معروف به این واقعیت که در طول نبرد
استالینگراد  ،گروهی از مبارزان  58روز دفاع را برگزار کردند و در دیوارهای آن پنهان
شدند .سربازان توسط گروهبان پاولوف هدایت می شدند  ،از این رو نام مدرن
ساختمان را نشان می دهد .برای مردم شوروی  ،این خانه به نمادی از مقاومت ،
شجاعت باورنکردنی و قهرمانی تبدیل شده است که مردم فقط می توانند از میهن
خود دفاع کنند.

 -5موزه-پانوراما "نبرد استالینگراد"
مجتمع موزه  ،در سال  1985افتتاح شد و شامل دو سطح است .اولین نمایشگاه خود و
سپرده صندوق است .در دوم  -یک بوم پانوراما "مسیر سربازان نازی در نزدیکی
استالینگراد ".برخی از نمایشگاه ها در فضای باز قرار دارند :تجهیزات نظامی  ،چندین
اثر تاریخی و یک برج مخزن .ساالنه حدود نیم میلیون نفر به این موزه می آیند.

