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Bezoek aan het Academic center for Natural 
Sciences – verslag door Paul Buschmann 
 
Op de linkeroever van de Dvina en net achter de nationale bibliotheek van Letland, pronkt 
de nieuwe campus van de ‘University of Latvia.  De bakstenen trots van de universiteit 
opende de deuren in 2015 en won reeds heel wat prijzen voor o.a. energie-efficiëntie en de 
integratie van ‘groen’ in de architectuur. De bouw kostte in totaal een slordige €35.000.000. 
Hiervan werd een mooie €30.000.000 betaald door de Europese Unie. En onmiddellijk wordt 
het antwoord gegeven op de vraag hoe een relatief kleine cultuurgemeenschap er in slaagt 
om dezelfde faciliteiten als grote landen te voorzien (nationale bibliotheek, universiteiten, 
...). Men is hier nog een eindje verwijderd van euroscepticisme....  
 
In een modern gebouw hoort een moderne bibliotheek. En de vraag naar een moderne 
bibliotheek werd vertaald naar ‘open’. Dit mogen we letterlijk nemen. Wanneer men in 
Letland ‘open’ zegt, bedoelt men ook echt wel open: geen deuren. De bibliotheek is dus 
24/7 vrij toegankelijk. De boeken in de rekken altijd beschikbaar. Computers en 
studieplekken steeds voorhanden. Is er dan geen beveiliging? Toch wel: het ondertussen 
ook in Vlaanderen gekende systeem dat (buiten)deuren gesloten houdt wanneer men met 
een niet-uitgeleend boek probeert te vertrekken. Langs de zelf-uitleen passeren is dus de 
boodschap. Ook om 2 uur ’s nachts. 
Maar open kent hier ook zijn nadeel. De bibliotheek kunnen we bezwaarlijk een stille ruimte 
noemen. En erger: de soep- en pizzageuren komen de leeszaal binnenwaaien vanuit de 
aanpalende cafetaria. Ja, er werd ondertussen wel een wand geplaatst tussen cafetaria en 
bibliotheek. Maar deze blijkt helemaal niet geur- of geluidsdicht. Helaas. 
De bibliotheek telt 26.000 papieren en 178.000 e-books en bedient met deze collectie de 
1.500 studenten van 5  verschillende faculteiten. En de dienstverlening? Die wordt verzorgd 
door twee medewerkers. Bibliotheekmedewerkers in een volledig open bibliotheek? Dat 
lukt dankzij het bijzondere enthousiasme van de twee jonge medewerkers die er met veel 
‘goesting’ tegenaan gaan. En als zij het zien zitten, wij ook.  
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