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Studiereis VVBAD 2018: Riga/Letland – Marleen De Witte 

 

Letland, een Baltische staat met een relatief klein aantal inwoners, maar met een 
grote hoeveelheid aan universiteitsbibliotheken, openbare bibliotheken, filialen en 
schoolbibliotheken. 
 
Het pronkstuk van ons bezoek is toch de Nationale Bibliotheek. Het “Castle of light” 
met een “network of light”, met als doel om  kennis te verzamelen, te verspreiden en 
toegankelijk te maken voor iedereen in Letland 
 
Op het gebouw van de Nationale Bibliotheek zelf prijkt het logo voor het eeuwfeest.  
In de komende dagen is het eeuwfeest hét thema voor tentoonstellingen in de 
openbare bibliotheken, die we tijdens deze reis zullen bezoeken.  
 
De Letse identiteit en de taal is belangrijk, vooral voor een land dat lange tijd werd 
overheerst en onderdrukt. 20% van de bevolking is Russisch, maar heel veel 
jongeren zijn de Russische taal niet meer machtig. In de collectie vinden we nog veel 
boeken in de Russische taal terug, maar deze zullen geleidelijk aan worden 
ingenomen door boeken in de Letse taal.  
Sinds kort zijn ze toegetreden bij de Europese Unie en daar zijn ze trots op. Ze 
aarzelen ook niet om daar profijt uit trekken. De herwonnen vrijheid en het openen 
van de grenzen heeft ook een keerzijde: Het bevolkingsaantal daalt gestaag. Dit 
wordt ook aangevoerd als een bezorgdheid omtrent het dalen van het aantal 
bibliotheekgebruikers.  
 
De bibliotheken krijgen heel veel ondersteuning, zowel lokaal als nationaal. Een 
Library Act beschermt nu nog de bibliotheken. Een aanpassing van het 
bibliotheekdecreet zou wel nodig zijn, maar er is toch enige twijfel daaromtrent. Wat 
indien er bepaalde verworvenheden terug worden afgenomen?  
Iedere bibliotheek probeert zijn bestaansrecht te rechtvaardigen door een grote 
hoeveelheid aan activiteiten te organiseren, mee te werken aan tal van projecten en 
door in te spelen op de lokale noden.  
 
Tijdens onze studiereis naar Letland lopen er een aantal rode draden.  
 
Muziek: ook hier “Iedereen piano”. In elke bibliotheek is er wel een piano terug te 
vinden. Deze kan gebruikt worden door de occasionele bezoeker of student en wordt 
ingezet bij concerten in de bibliotheek 
 
Erfgoed. Wat ook deel uitmaakt van het immaterieel erfgoed is storytelling. Bij ieder 
bezoek aan een openbare bibliotheek werd ‘storytelling’ vermeld als project of 
activiteit.  

 

In Ventspils is de Parventas bibliotheek gebouwd in een achtergestelde buurt. In het 

kader van een stadsvernieuwing is deze moderne bibliotheek, die tevens dient als 

cultuurcentrum, een stimulans om het niveau van de buurt te verhogen. Het gebouw 

is prachtig, wordt vergeleken met het Guggenheim en is terug te vinden in 
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tijdschriften over architectuur en design. De collectie is opgesteld in een opwaartse 

spiraal, met bovenaan de jeugdafdeling.  

Ventspils zelf profileert zich als kindvriendelijke stad en dit is, naast de vele 

speeltuinen en kinderevenementen, ook terug te vinden in de werking van de 

bibliotheek. Dit bewijzen de projecten zoals Owlschools, Kinder en Jeugdjury en 

natuureducatie i.s.m. de plaatselijke scholen.  

Er worden heel veel muziek-activiteiten georganiseerd en net zoals in andere 

bibliotheken is er hier ook een piano terug te vinden. Er was enige bezorgdheid 

omtrent de bouw van een nieuw concertgebouw en een nieuwe muziekschool. Nu 

werden er veel gratis muziekconcerten gegeven, straks moesten ze dit afbouwen en 

kregen ze zo minder bezoekers over de vloer. 

 
De Galvenas Bibliotheek in Kuldiga is een gerenoveerde synagoge. Na heel wat 
omzwervingen heeft deze bibliotheek zijn vaste plaats gevonden in dit gebouw. Er is 
een onderzoekscentrum aanwezig en documentatiemappen worden nog netjes 
uitgestald in de rekken.  Iedere laatste donderdag van de maand is de openbare 
bibliotheek gesloten en wordt deze dag gebruikt voor o.a. bijscholing van de 
bibliotheekmedewerker. Er zijn twee Erasmus-studenten aan het werk in de 
jeugdafdeling. Ze vangen de schoolgaande jeugd op na school of in afwachting van 
hun volgende les/activiteit in de omgeving. Ontspanning op een educatief 
verantwoorde manier heet het. Deze bibliotheek heeft ook nog tal van filialen onder 
zijn vleugels.  
 
Met de Centrale Bibliotheek van Riga worden we teruggeworpen in de tijd. Een 
bibliotheek middenin het centrum van de hoofdstad, maar in een oud aftands 
gebouw. Hier is duidelijk nood aan een nieuwe, moderne locatie en ook best met 
een up-to-date pc-park. Bovendien hebben ze te maken met een terugval wat betreft 
leden/bezoekers. De Nationale Bibliotheek, met alle hedendaagse voorzieningen, zal 
daar zeker voor iets tussen zitten. Maar daar is geen uitleen, dus komen de 
inwoners nog naar hier.   Een boetevrije zaterdag moet achterblijvende leners nog 
over de streep trekken. Ook hier worden kleinschalige projecten, tentoonstellingen 
en activiteiten opgezet naast de basis-bibliotheekwerking. Dit bezoek was een beetje 
schrijnend en stond in schril contrast met het bezoek aan de Nationale Bibliotheek 
de eerste dag.  
 
Wat weer een opkikker gaf, was de geïntegreerde bibliotheek van Valmiera. De 
combinatie openbare en universiteitsbibliotheek zorgt ervoor dat het gebouw met alle 
moderne faciliteiten door een breed publiek kan worden gedeeld. Medewerkers 
slaan de handen in elkaar en werken samen aan een goede dienstverlening voor de 
universiteitsstudent, maar ook voor de gewone bibliotheekbezoeker. Een 
aangenaam interieur, uitgebreide collectie, ruime studie-en leesvoorzieningen, 
familiebibliotheek,gameroom, een technologische gadget zoals geluidsdichte 
telefoonboot, VR-brillen...etc zorgen voor een  bibliotheekbezoeker die op al zijn 
wenken kan worden bediend.  
Samenwerken is de boodschap en dat doen ze vol overgave :  

 Samen met andere bibliotheken, lokaal, regionaal en nationaal  

 Samenwerkingsverbanden over de grenzen heen met bibliotheken in de 
Baltische staten, Scandinavische landen, Europese Unie. 

 Projecten uitwerken i.s.m. uitgeverijen en bedrijven. 
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Levenslang leren, innoveren, ondernemen en samenwerken...ik voelde me opeens 
thuis in een ander land.  
 

 


