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Za študentsko izmenjavo sem se odločila zgolj zaradi tega, ker sem hotela izkusiti 
nekaj novega. Zamenjati poznano okolje za nove izkušnje, nove ljudi, morda tudi nov 
začetek. In iz dneva v dan sem bolj prepričana, da je to najboljša odločitev, kar sem jih 
kadarkoli sprejela – zveni kot prepogosto uporabljen stavek in kliše, hkrati pa je ravno 
to tisto, kar potrjuje moje doživetje tukaj.  

Na Islandijo sem prišla v začetku januarja s sošolko Dono. Potovanje sem, v Akureyri, 
je trajalo vse skupaj 2 dni, saj sva se pred tem ustavili še v Reykjaviku. Ko sem prvič 
stopila na islandska tla in imela prvi stik s tukajšnjimi ljudmi, sem doživela kulturni šok; 
ampak v pozitivnem smislu. Z gotovostjo lahko trdim, da so Islandci – kljub občasni 
sramežljivosti in zaprtosti – najbolj prijazni ljudje, ki sem jih do sedaj imela priložnost 
spoznati, pripravljeni pomagati v kakršnikoli neljubi situaciji. Naj svojo trditev 
podkrepim s primerom: mednarodni koordinator na Univerzi v Akureyriju Runar 
Gunnarsson, naju je osebno prišel pozdravit na avtobusno postajo v trenutku, ko sva 
prispeli. Seveda naju je tudi odpeljal do hiše, kjer stanujeva in nama razkazal okolico. 
Pozabila sem še dodati, da sva prispeli v nedeljo popoldan ☺  

Naslednji dan so nas zelo lepo sprejeli na univerzi in nam vse podrobno razložili, nato  
smo imeli teden dni počitnic, da smo se lahko v miru aklimatizirali in spoznali med 
sabo. Profesorji in osebje na univerzi je zelo prijazno in ustrežljivo, do sedaj nisem 
imela niti ene slabe izkušnje z njimi.  

Študentska zveza se trudi imeti tudi čim več obštudijskih dejavnosti, kot je na primer 
»The big science trip to Reykjavík«, ki smo se ga udeležili v začetku februarja in moram 
povedati, da je bilo nepozabno. Seveda je bilo vse prej kot »science trip«, ampak o 
tem kdaj drugič.  

Kar se tiče nastanitve sem zelo zadovoljna, imam veliko sobo samo zase, kar je zame 
zelo pomembno. Živim v hiši s sedmimi dekleti iz različnih držav in upraviteljem 
poslopja in med sabo se izredno dobro razumemo; vsako nedeljo imamo skupne 
večerje in se izmenjujemo pri pripravi le-teh.  

Vreme je super! No, res je, da je občutno bolj hladno in muhasto kot v Sloveniji. Zame 
osebno je zelo zanimivo, kako hitro se nehaš pritoževati glede takih malenkosti kot je 
vreme, ker se ti enostavno dogaja toliko drugih stvari, da se nimaš časa pritoževati. 
Tako kot pravijo Islandci, če ti vreme ni všeč, počakaj 5 minut, drži kot pribito. Kadar 
je sonce, greš enostavno na sprehod, pa čeprav je temperatura zunaj -15°C. Sicer je 
velika možnost, da po 15 minutah začne tako silovito pihati, kot da je konec sveta in 
misliš, da boš ostal brez vseh udov, ampak se s tem pač ne obremenjuješ. ☺  

Najbolj pomembna stvar pa je, da imaš priložnost spoznati mnogo ljudi, njihovo kulturo, 
navade, običaje in jezik. Odkar sem prišla v Akureyri, sem ugotovila, da po nekem 



čudežu razumem precej španščine in nemščine. ☺ Seveda se učim tudi islandsko. ☺ 
Erasmus študentje smo ena super ekipa in med nami se spletajo dobre prijateljske 
vezi. In nič čudnega ni, če te ob dveh zjutraj zbudi Nemka, vpije v telefon, da moraš 
nujno v roku treh sekund, v pižami, odfrčati ven, ker je na nebu severni sij. ☺ Takrat 
pozabiš na vse – na »outfit«, temperaturo precej pod ničlo, obraze, ki te zmedeno 
gledajo – ampak samo tečeš in iščeš najtemnejši prostor v mestu, da si v miru ogledaš 
»ples zelenih luči«. To je eden tistih trenutkov, ki jih je nemogoče opisati z besedami; 
to moraš enostavno doživeti. 

 Študentska izmenjava je nekaj najbolj zabavnega, kar se ti lahko dogodi. Zato 
pozivam vse, ki razmišljate o tej možnosti, pojdite, in si razširite obzorja! Je odlična 
priložnost, da spoznaš veliko ljudi iz različnih držav, da se naučiš oziroma izboljšaš 
svoje znanje angleščine. Če po pravici povem, sem imela precej težav s pisanjem tega 
besedila v slovenščini, ker se vseskozi sporazumevam samo v angleščini. ☺  

Torej še enkrat vam polagam na srce, izkoristite priložnost, ki vam je dana samo enkrat 
v življenju. In z dovoljenjem moje dobre prijateljice iz Slovenije, citiram odstavek, ki je 
meni osebno spremenil pogled na določene stvari v življenju in sem bila samo še bolj 
prepričana, da je odhod na Islandijo pravilna odločitev.  Gre pa takole: » = moraš oditi 
in se odvezati od pomola. Saj je dobro imeti lepo 'zglancano' jadrnico v super 
pristanišču = Ampak morje je tisto, za kar je narejena.« Seveda je mišljeno v 
prenesenem smislu, če je pa kdo velik avanturist, pa lahko vzame tudi dobesedno :D  

 

Lep pozdrav iz Islandije, dežele ledu in ognja!  

Eva Ravnjak 

 

 


