
a 

 
1 

Bezoek aan The Library of The University of 

Latvia – verslag door Fleur de Jaeger 

Op donderdagnamiddag 25 november 2018 stond na het bezoek aan de bibliotheek Natural 

Sciences (eveneens University of Latvia) een laatste bibliotheekbezichtiging op het 

programma. Onze kleine groep werd verwelkomd in een majestueus Art-Nouveau gebouw 

aan de  Kalpaka Boulevard, grenzend aan het oude centrum van Riga, waar de University of 

Latvia Research Library gehuisvest is. 

De Library of The University of Latvia bestaat 8 bibliotheken waaronder deze Research Library 

en enkele faculteitsbibliotheken zoals die voor Humanities, Natural Sciences (zie hoger), 

Education, Physics etc. Het netwerk wordt beschouwd als de grootste wetenschappelijke 

bibliotheek van het land en staat ten dienste van 15.000 studenten verspreid over 13 faculteiten 

en 20 wetenschappelijke instellingen. Haar catalogus maakt deel uit van de Union Catalogue 

waartoe onder andere ook de catalogus van de Nationale Bibliotheek behoort. Op die manier 

worden ongeveer 1.7 miljoen wetenschappelijke referenties ontsloten. Een groot deel hiervan 

bestaat uit elektronische bronnen die consulteerbaar zijn via de Repository en verschillende 

databanken, waaronder de grootste ‘Primo Discovery’.  De Research Library streeft ernaar zo 

veel mogelijk in Open Access toegankelijk te maken, zoals haar eigen publicaties, thesissen 

en gedigitaliseerde collecties. Ze doet hiervoor beroep op de ondersteuning van de Open Aire 

infrastructuur (www.openaire.eu). Daarnaast ziet de Universiteitsbibliotheek het als haar taak 

om haar gebruikers voldoende te voorzien in voldoende informatievaardigheden aan de hand 

van trainingen en lesmomenten. 

De Research Library bevindt zich zoals gezegd in het prachtige gebouw aan de Kalpaka 

Boulevard. Het prestigieuze bouwwerk werd voltooid in 1874 en deed oorspronkelijk dienst als 

woning voor de eerste burgemeester van Riga, Ludwig Wilhelm Kerkovius. Zoals de naam al 

kan vermoeden, had de man Duitse roots, die ook weerspiegeld werden in het interieur van 

het gebouw. In de jaren veertig van de twintigste eeuw kwam het gebouw in handen van de 

Universiteit en tot 2012 werd hier de Centrale Universiteitsbibliotheek ondergebracht. Na een 

grondige renovatie werd de naam veranderd in Research Library. Er bevinden zich onder meer 

speciale en waardevolle collecties en er worden conferenties en tentoonstellingen gehouden. 

Studenten en wetenschappers kunnen zich terugtrekken in afzonderlijke studieruimtes en een 

prachtig gerenoveerde leeszaal.   
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