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Bezoek aan de openbare bibliotheek van 

Kuldiga – verslag door Nicolas Cappelle 

 

Op donderdagnamiddag 25 oktober bezochten we de “Galvenā Bibliotheka” in 

Kuldīga, een charmante stad in het westen van Letland met ongeveer 13.500 

inwoners, gelegen aan de Venta-rivier. 

 

De bibliotheek is gehuisvest in een synagoge die dateert uit 1875. Het gebouw 

behoorde toe aan de joodse gemeenschap en naar verluidt kreeg het gebouw in de 

loop der jaren verschillende functies: gebedshuis, lagere school, muziekschool… 

Enkele foto’s aan de muur herinneren de bezoeker aan die roemrijke periode en de 

mensen die er nauw bij betrokken waren. 

 

Tijdens de holocaust werd nagenoeg de gehele joodse gemeenschap door de Nazi’s 

gedood en bleef het gebouw lang leeg staan. Het diende ook enige tijd als garage. In 

1950 volgde een grote restauratie en werd ook de ingang gewijzigd. Vanaf 2003 

werd het gebouw gebruikt als bioscoop en pas vanaf 2011 kreeg de bibliotheek er 

onderdak. De lokale bibliotheek bestond al langer maar was in de loop der jaren al 

een aantal keer verhuisd. 

 

De benedenverdieping - die ook als tentoonstellingsruimte fungeert -  bevat de Letse 

en internationale fictie-collecties ; op de eerste verdieping vinden we de collecties 

non-fictie, de referentiewerken en behoorlijk wat knipselmappen over lokale 

onderwerpen die gaandeweg gedigitaliseerd worden. Op de tweede verdieping 

bevindt zich de jeugdafdeling op een soort zwevend platform dat de schuine ruimte 

van de vroegere cinema in neemt. Gelukkig beschikt het gebouw over een goede 

akoestiek waardoor het lawaai van de kinderen als niet al te storend wordt ervaren. 

Opmerkelijk is dat de bibliotheek zich naar leerlingen en studenten presenteert als 

een heus kenniscentrum met een uitgesproken vraaggerichte werking. Hierbij valt op 

dat veel meer de nadruk gelegd wordt op de pedagogische aspecten dan op 

leesbevordering en  leesplezier. 

Voor het meer opvoedkundige werk wordt het bibliotheekpersoneel bijgestaan door 

Erasmus-uitwisselingsstudenten. Gauthier uit Frankrijk en Tatiana uit Oekraïne doen 

aan huiswerkbegeleiding en helpen met Engels en mediawijsheid. 

 

De bibliotheek geeft de indruk krap te zijn maar blijkt uiteindelijk veel materialen te 

bevatten op een al bij al beperkte maar efficiënt benutte ruimte. Net als in de andere 

bibliotheken is hier één dag per maand gereserveerd voor bijscholing, studie en 

contact met collega’s. Ook blijkt de kleine joodse gemeenschap blij met de 

uiteindelijke bestemming van de synagoge. Het vroegere gebedshuis werd “ a castle 

of light” een in Letland veel gehoorde omschrijving van bibliotheken.  

 


