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Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Islandii  
w ramach projektu „Kompetencje edukacyjne  
we współpracy międzynarodowej”  
(Reykjavik 15–23 października 2022 r.)

W dniach 15–23 października 2022 r. odbyła się wizyta stu-
dyjna członków Instytutu Studiów Kobiecych w Reykjaviku (Islan-
dia) w ramach projektu „Kompetencje edukacyjne we współpracy 
międzynarodowej”. W wizycie uczestniczyły cztery osoby reprezen-
tujące Instytut Studiów Kobiecych. 

Głównym celem wizyty było poznanie funkcjonowania Archi-
wum Historii Kobiet Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Rey-
kjaviku, historii jego utworzenia, metod pozyskiwania, gromadzenia 
i archiwizowania dokumentów i materiałów o wartości historycznej.  
Zaobserwowane dobre praktyki widoczne w działalności partnera is-
landzkiego zostały przeniesione na grunt polski w tworzonym przez 
Instytut Archiwum dokumentów z zakresu historii Polek. 

Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Narodo-
wej i Archiwum przedstawiła dyrektor Archiwum Historii Kobiet 
Rakel Adolphsdóttir. Placówka formalnie powstała w 1996 r., kiedy 
to w gmachu Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Reykjaviku 
zostało udostępnione Archiwum Historii Kobiet z Muzeum Historii 
Kobiet . Uczestnicy wizyty studyjnej w czasie warsztatowych spo-
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tkań poznali kolekcje Muzeum i Archiwum Historii Kobiet, zasady 
ich tworzenia i udostępniania. W czasie wizyt w pracowni opraco-
wywania i digitalizacji zbiorów oraz w magazynie Archiwum poznali 
ogólne zasady jego funkcjonowania, ale także szczegółowe struk-
tury i logistyczne rozwiązania, dotyczące sposobów pozyskiwania, 
gromadzenia, przechowywania, digitalizacji i opracowywania doku-
mentów oraz ich selekcji i wartościowania.  

Archiwum Historii Kobiet jest działem Biblioteki Narodowej. 
Uczestnicy wizyty zaznajomili się z funkcjonowaniem Biblioteki i jej 
księgozbiorem, którego znaczącą część stanowią prace zagranicz-
nych autorów. Poznali też struktury funkcjonowania Uniwersytetu 
w Reykjaviku, jego oferty edukacyjnej i naukowej. Wizyta studyjna 
to także czas, aby zaprezentować islandzkim partnerom działal-
ność Instytutu Studiów Kobiecych. Uczestnicy projektu przedsta-
wili islandzkim partnerom dotychczasowe osiągnięcia (edukacyjne, 
wydawnicze, konferencyjne, warsztatowe) Instytutu oraz planowa-
ne przedsięwzięcia i kierunki rozwoju. Obie instytucje – Instytut  
i Archiwum ‒ łączy wspólny temat historii kobiet, jej badanie i upo-
wszechnianie oraz popularyzacja w społeczności pozaakademic-
kiej. Merytoryczne dyskusje dotyczyły przyszłej polsko-islandzkiej 
współpracy projektowej oraz instytucjonalnej. 

Współpraca została już nawiązana. Instytut Studiów Kobiecych 
wykorzysta w swojej pracy doświadczenia islandzkich partnerów. Zo-
stał także omówiony wspólny projekt polsko-islandzki. Rakel Adolphs-
dóttir zadeklarowała wizytę w Polsce, podczas której będzie mogła „od 
wewnątrz” poznać statutową działalność Instytutu Studiów Kobiecych, 
obszary naukowe i edukacyjne Uniwersytetu w Białymstoku oraz za-
soby Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym bogate zbiory biblioteczne, ko-
lekcje rękopisów oraz pamiątki zgromadzone w Gabinecie Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego. Dzięki odbytej wizycie studyjnej nastąpiło 
również poszerzenie współpracy międzynarodowej polsko-islandzkiej 
oraz podniesienie kompetencji edukacyjnych u partnerów projektu . 

Partnerzy islandzcy umożliwili także poznanie dziedzictwa 
kulturowego Islandii i jej walory turystyczne. 

Rezultaty wizyty zostały przedstawione pozostałym członkom 
Instytutu Studiów Kobiecych, społeczności akademickiej Uniwer-
sytetu w Białymstoku oraz szkolnej IV Liceum Ogólnokształcącego  
im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku. Dzięki wizycie studyjnej 
został wzmocniony wizerunek i znaczenie Instytutu Studiów Kobie-
cych w środowiskach naukowych i edukacyjnych Polski oraz Islandii.


