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Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Arctic Centre University of Lapland w Rovaniemi (Finlandia) 

24-30 września 2016 

W dniach 24-30 września 2016r. dr Marta Chmielewska przebywała w  Arctic Centre University 

of Lapland w Rovaniemi, dokąd została zaproszona jako guest resercher  przez dyrektora Centrum 

prof. Timo Koivurova. Wyjazd studyjny był ściśle związany z inicjowanymi przez nią badaniami miast 

arktycznych pod kątem ich przeobrażeń przestrzennych w dobie zmieniających się globalnie 

uwarunkowań środowiskowych, geopolitycznych, ekonomicznych, demograficznych i społecznych. 

Celem wyjazdu było zebranie materiałów do badań, nawiązanie kontaktów naukowych oraz 

przeprowadzenie pilotażowych badań terenowych w przestrzeni miejskiej miasta Rovaniemi.  

Dr Marta Chmielewska została bardzo życzliwie przyjęta w Arctic Centre. Udostępniono jej 

pokój i sprzęt komputerowy do pracy oraz wszelkie zasoby Centrum. Umożliwiono jej także 

prezentację swojego projektu badawczego na forum pracowników Arktikum. Najważniejsza podczas 

tej wizyty była jednak możliwość przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej wśród zbiorów biblioteki 

Arctic Centre. Dzięki temu pozyskano materiały dotyczące przeszłości rozwojowej niektórych 

regionów Arktyki, uwarunkowań środowiskowych i społeczno-ekonomicznych tych obszarów, oraz o 

samym mieście Rovaniemi. Szczególnie dużo publikacji (anglojęzycznych) znaleziono także na temat 

rosyjskiej części Regionu Barentsa.  

Podczas swojej krótkiej wizyty w Rovaniemi dr Marta Chmielewska odbyła dwa bardzo 

interesujące i owocne spotkania, zaaranżowane dla niej przez jednego z pracowników Arctic Centre –

Adama Stępnia. Pierwsze z nich odbyło się w Ratuszu Rovaniemi, gdzie architekt Tarja Outila udzieliła 

jej cennych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym oraz architekturze miasta. Skontaktowała 

ją ponadto z panią Kaisą Kinnunen, która udostępniła jej liczne materiały kartograficzne – aktualne i 

archiwalne. Drugie spotkanie miało miejsce w Lapońskim Muzeum Regionalnym, gdzie panie Suvi 

Harju i Heidi Pelkonen opowiedziały dr Marcie Chmielewskiej o historii Rovaniemi, zmianach w 

zagospodarowaniu przestrzennym miasta, a także udostępniły jej zbiory archiwalnych fotografii, 

dokumentujące przeszłość miasta.  

Równolegle do pozyskiwania materiałów podczas umówionych spotkań oraz kwerendy 

bibliotecznej dr Marta Chmielewska przeprowadzała obserwacje terenowe pod kątem 

zagospodarowania przestrzennego miasta, jego morfologii, funkcji oraz uwarunkowań rozwoju. 

Pozyskiwała w tej sposób informacje o architekturze, wysokości zabudowy, jej rozplanowaniu, oraz 

sposobach użytkowania przestrzeni w poszczególnych częściach miasta. Wykonywała przy tym 

dokumentację fotograficzną.  

Wyjazd studyjny do Arctic Centre University of Lapland w Rovaniemi był dla dr Marty 

Chmielewskiej bardzo owocny. Udało jej się pozyskać liczne materiały kartograficzne oraz literaturę 

przedmiotu, które wykorzysta w swoich badaniach. Zgromadziła również wiele fotografii 

dokumentujących przeszłość oraz teraźniejszość miasta Rovaniemi. Mimo iż nie znalazła wśród 

pracowników Arktikum osoby o pokrewnych zainteresowaniach badawczych, zyskała interesujące 

kontakty wśród osób badających Arktykę z punktu widzenia nauk społecznych. Wskazano jej także na 

osoby z innych ośrodków, z którymi w przyszłości warto nawiązać kontakt.  

Marta Chmielewska  


