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Bezoek aan de Pārventa openbare bibliotheek 

van Ventspils– verslag door Kirsten Janssens 

 

Donderdagmorgen 25 november 2018 vertrekken we in alle vroegte richting 

Ventspils. Deze stad ligt aan de Oostzee op ruim 2,5u rijden, in het noordwesten van 

Letland. De belangrijke ijsvrije haven maakt dat dit de rijkste stad van Letland is. 

Met haar 38.562 inwoners is het tevens de 6de grootste stad van Letland. Ventspils 

heeft 5 bibliotheken –waaronder een universiteitsbibliotheek. Pārventa is een 

bibfiliaal in het noorden van de stad, in een armere wijk met ongeveer 10.000 

inwoners en ligt afgescheiden van het centrum door de rivier Venta. Het is de enige 

culturele voorziening in deze buurt en doet naast bib dienst als cultureel centrum.  

Het opvallende gebouw is een ontwerp van de Letse architectenbureau INDIA 

(Intelligent Design Interior and Architecture). Een realisatie van 2009 die sterk doet 

denken aan het New Yorkse Guggenheim omdat de collectie opgesteld staat op een 

helling rond de centrale ruimte die uitkomt in de jeugdafdeling op de bovenste 

etage. Het is een fris, aangenaam gebouw met hedendaags meubilair.  

Ingevolge de wettelijke verplichting heeft ook Pārventa ruime openingsuren: elke 

weekdag van 11 tot 19u en zaterdag van 10 tot 16u. Vrijdag is de drukste dag, 

zaterdag de kalmste. Afhankelijk van de activiteiten ontvangt ze 300 à 600 

bezoekers per dag. Per opening zijn er 6 soms 4 personeelsleden aanwezig. 

Lid worden is gratis onder de 16 jaar, de overige leden betalen 3€ voor 5jaar. 

Ongeveer 25% van de inwoners is lid van de bib, wat men vrij weinig vindt en 

verklaart door een gebrek aan leescultuur. Materialen worden voor 2 weken 

uitgeleend, verlengen is geen probleem. Boete bedraagt 0,01€/dag/materiaal. Er is 

geen limiet op het aantal materialen. 

Net als in alle Letse bibliotheken zet ook Pārventa sterk in op internet. In het digitaal 

centrum staan 11 internetpc’s ter beschikking met gratis en snel internet. 

Aansluitend ligt de leeshoek met kranten en tijdschriften. Maar blikvanger is de 

centrale ruimte die dienst doet als tentoonstellingszaal, concertruimte, ontvangstzaal 

enz. en plaats geeft voor een kleine 100 bezoekers (zittend en staand). Alle 

activiteiten, zo’n 150 per jaar en waar de bib veel aandacht aan geeft, zijn gratis. Er 

is een heel ruim aanbod: auteurslezingen, pianoconcerten, voordrachten, 

tentoonstellingen, zangwedstrijden, instructiemomenten, storytelling voor senioren 

enz. Vaak verschillende activiteiten per dag en meestal buiten de openingsuren van 

de bib.  
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Er zijn 3 balies in de bib: inkomhal (digitaal centrum), volwassenen en jeugd. 

Pārventa is een van de eerste bibliotheken in Letland die automatisch uitleent met 

de barcode. RFID staat hier op het verlanglijstje maar is nog niet aan de orde. 

De collectie omvat 35.000items opgesteld op de helling. Eerst fictie, die het meest 

wordt ontleent, gevolgd door de informatieve werken. Letse auteurs staan apart van 

de overige auteurs. De boeken zijn zelden gekaft en hebben geen etiket. Leners 

zoeken vooral op het rek en de vele themastanden. Personeel zet weg op basis van 

de op het voorblad genoteerde info. Er worden per jaar ongeveer 2.000 materialen 

aangekocht. De bib krijgt ook veel giften maar kan niet alles aanvaarden. Het 

merendeel van de collectie is in het Lets, een minderheid Russisch. De helft van de 

bevolking spreekt Russisch maar de meeste jongeren beheersen deze taal niet meer. 

Bibliotheken worden duidelijk ingezet om de Letse taal te stimuleren en de fierheid 

hierover te vergroten. Vinden leners hun aanbod niet in deze bib kunnen ze gratis 

boeken laten overkomen uit de andere vestigingen. Tevens heeft de bib een werking 

naar rusthuizen. 

De jeugdbib bevindt zich helemaal bovenaan, op het einde van de helling en heeft 

een mooi uitzicht op de omgeving en de bib. Naast een boekencollectie is er een 

klein aanbod dvd’s, cd’s en spelletjes. De bib zet sterk in op kinderen. Er is een KJV, 

georganiseerd in heel Letland, voor kinderen tussen 5 en 18 jaar die in 5 groepen 5 

boeken per jaar lezen en evalueren. Tevens is er een ‘uilenschool’, een ander Lets 

project voor ouders met kinderen tussen de 2 en 3 jaar die 1 zaterdag per maand 

samenkomen. Na 5 lessen ontvangen de ouders een boekenpakket. Verder zijn er 

klasbezoeken door kleuters en leerlingen lager onderwijs die 1 boek voor de klas 

komen ontlenen. De bib heeft regelmatig overleg met de scholen, luistert naar hun 

noden. Zo brengt ze, afhankelijk van projecten, ook boeken naar de klassen. 

Het is duidelijk dat bibfiliaal Pārventa zich met zijn werking relevant wil maken voor 

zijn inwoners. Vooreerst met het mooie en toegankelijke gebouw, waar inwoners 

terecht heel fier op zijn, alsook met het ruime aanbod activiteiten die samen met 

lokale partners en actoren worden georganiseerd. Tevens zet men heel sterk in op 

de Letse taal en het bevorderen van de leescultuur. 

 


