
a 

 
1 

 

Bezoek Openbare Bibliotheek Riga – verslag 

door Sylvie Anzempamber 

 

De openbare bibliotheek van Riga bestaat sinds 1906. De bibliotheek huist sinds 

1997 op drie verdiepingen van het voormalige modebedijf ‘Riga Fashion’ dat vooral 

tijdens de late Sovjetperiode erg succesvol was. 

 

Aan de straatkant laat niets vermoeden dat er in dit gebouw een bibliotheek 

gevestigd is, laat staan een openbare. Het gebouw heeft een erg gesloten karakter 

en lijkt nog het meest op een ouderwets administratief centrum. De bib kreeg 

aanvankelijk de 6de en 7de verdieping (voor ons 5de en 6de etage). Later kwam het 2de 

erbij (voor ons 1ste). 

 

Een erg vriendelijke medewerkster leidt ons via een aftandse ziekenhuistrap naar de 

tweede verdieping. In het eerste lokaal staat een bureaumeubel dat dienst doet als 

centraal onthaal. Daar kan men terecht voor inschrijvingen en algemene inlichtingen. 

In dezelfde ruimte is plaats voor kleine exposities.  

 

De tweede etage herbergt ook de afdeling muziek en kunst. Non-fictie vind je op de 

6de en fictie (alle leeftijden) op de 7de verdieping. Elke verdieping heeft ook een 

gespecialiseerd tijdschriftenaanbod.  

Het personeel wordt via een beurtrol op alle verdiepingen ingeschakeld. Zo houden 

ze contact met de gehele werking. 

 

Projectwerking is voor deze bibliotheek belangrijk geworden. Net als bij ons, zij het 

dan op een andere schaal. 

Het valt op dat wat de Letten als grote projecten beschouwen door ons als erg klein 

worden ervaren. Het doet me meerdere keren tijdens de reis bedenken dat wij het 

vaak erg complex en luxueus aanpakken en dat ook erg vanzelfsprekend vinden. 

 

De leuke tentoonstelling 100 jaar kinderboeken naar aanleiding van 100 jaar 

onafhankelijkheid dat overal te lande tot in den treure gevierd wordt, bestaat uit een 

tiental kartonnen displays met een honderdtal chronologisch gerangschikte 

kinderboeken. De expo gaat straks op reis naar de 26 bibliotheken in de regio en 

ook naar buurland Litouwen. Een andere tijdelijke tentoonstelling over postzegels uit 

Hongarije bestaat uit 4 panelen op evenveel schildersezels. ‘Asterix en de Belgen’ 

lacht ons toe. 

 

Bij de afdeling muziek en kunst hoort een flinke piano die vaak door 

academiestudenten gebruikt wordt voor kleine concertjes met een publiek van 

maximaal 50 personen. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor lezingen, onder meer 

auteurslezingen in samenwerking met uitgeverijen. 
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Een keer per jaar gaan alle rekken aan de kant voor een modeshow in het kader van 

de Riga Fashion Week, op exact dezelfde plek waar in de tijd van het modehuis de 

catwalk was. Deze happening duurt twee dagen. 

 

Elke ruimte heeft in de hoeken kleine aparte kamertjes, zoals een poëziekamer en 

een opzoekingsruimte met boeken en knipselmappen (ja, ze bestaan nog) over de 

geschiedenis van Letland. Een aantal boeken is niet uitleenbaar. Je herkent ze aan 

het label met rode letter ‘L’. 

In de poëziekamer vindt jaarlijks een aantal schrijverssessies plaats in het kader van 

het nationale event National Novel Writing Month. Deelnemers aan dit project krijgen 

de gelegenheid om in de bib te schrijven, samen met andere kandidaten. 

 

De verdieping fiction is als familieruimte opgevat. De volwassenen krijgen de ene 

kant van de zaal, de kinderen de andere. De jongeren kunnen tussen de twee 

laveren.  

Net zoals bij ons staan de kinderboeken volgens leeftijd (en kleur) gerangschikt. Er 

is een beperkt aantal spellen.  

Net als in de andere bibliotheken zijn er boeken in het Lets, in het Russisch en in het 

Engels. Naar verluidt worden er nogal wat Engelstalige boeken gelezen. We 

ontdekken ook 5 Nederlandstalige boeken tussen het anderstalige aanbod. Pieter 

Aspe mag dan al niet op de boekenbeurs van Antwerpen aanwezig zijn, zijn Japanse 

tuin prijkt wel op een van de schappen van de bibliotheek van Riga. 

 

Het lidmaatschap van deze bibliotheek is gratis. Iedereen met een geldige 

identiteitskaart kan lid worden. Ook wij, zo blijkt. 

Het internet is vrij. Je kan maximaal 1 uur surfen, tenzij er geen wachtenden zijn. 

Dan mag het langer. 

Er zijn 600 bezoekers per dag. Er is een dalende trend. Toch zouden er ongeveer 25 

nieuwe leden per dag worden geregistreerd.  

 

De medewerkster probeert nog enkele cijfers mee te geven. Ze verontschuldigt zich 

omdat dat niet haar sterkste is. Ze belooft een aantal statistieken na te sturen.  

We onthouden alvast dat er 107.000 materialen en 25 personeelsleden zijn. De 

openbare bibliotheek coördineert ook de kleinere bibs in de regio. Alles samen 

zouden 728.000 materialen in omloop zijn. Er zijn 264 personeelseden. Veel naar 

onze normen. 

 

De PC’s dateren nog uit het Bill Gates tijdperk (2004). Er zijn er geen 

beveiligingspoorten. Elke verdieping heeft twee vluchtwegen. Het verlies van boeken 

is erg groot.    

De boetes blijven beperkt tot 1 cent per boek per dag en starten pas vanaf de vierde 

dag. Elke laatste zaterdag van de maand kan je boeken binnenbrengen met 

kwijtschelding van boetes.  

 

Er is weinig spoor van digitalisering. Toch krijg je via je lidmaatschap toegang tot een 

aantal databases zoals Flipster en Ebsco. 
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Ook is er geen zelfuitleensysteem, wegens te duur. Er is nu nog veel persoonlijk 

contact, verdedigt de medewerkster zich. De bib heeft immers ook een sociale 

functie. Vooral senioren blijken dat te smaken.  

 

De meeste parochiebibliotheken werden in de loop der jaren wel gerenoveerd en 

opgefrist. De hoofdbibliotheek ziet er echter nog net zo uit als in 1979. De 

medewerkster wordt wat ongemakkelijk bij de vraag of een verhuis naar de nationale 

bibliotheek nooit is overwogen. Ze laat zichtbaar het achterste van haar tong niet 

zien. 

Ze benadrukt dat de locatie van de openbare bibliotheek best ok is. Het ligt vrij 

centraal in de stad en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor uitleen kan 

men niet in de nationale bibliotheek terecht. We behouden onze functie, benadrukt 

ze. 

Er is veel samenwerking met andere instanties, zoals musea en de kunstacademie. 

Ook met andere landen worden projecten opgezet.  

Er wordt steeds minder gelezen, waardoor projecten belangrijker worden. Er zijn er 5 

à 6 per jaar. Het volgende project is een tentoonstelling met kindertekeningen uit de 

Baltische staten, Finland en Oekraïne. Ook België kan deze expo ontvangen. 

Iemand zin in een culturele uitwisseling? 

 

Bij het afscheid raadt de medewerkster ons nog aan naar de 10de verdieping te gaan. 

Je kijkt er uit op een deel van het stadscentrum. Helaas blijkt dat enkel vanuit de 

kleine lift te beleven en zijn de ramen aan een serieuze onderhoudsbeurt toe. 

Sommigen krabbelen nog iets in het gastenboek en ruilen de bib ten slotte ook voor 

de mooie herfstzon. 

 


