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Ontmoeting met onze Letse collega’s – 

verslag door Fleur de Jaeger 

Na een interessante rondleiding in de Nationale Bibliotheek van Letland op woensdag 24 

november, was het tijd voor een ontmoeting met onze Letse VVBAD-tegenhanger : The Library 

Association of Latvia (Latvijas Bibliotekãru Biedriba). We werden zeer enthousiast onthaald 

door de voorzitster van de verenging Mãra Jekabsone en haar collega’s. De Vereniging is 

verbonden met de Nationale Bibliotheek want Mara is immers ook directeur van de instelling 

en de fysieke werkplaats van vereniging bevindt zich in de Nationale Bibliotheek. Ter inleiding 

kregen we een presentatie over het bibliotheekveld in Letland: een overzicht van de Letse 

bibliotheken, de Vereniging, de overheidsinstanties, de wetgeving en enkele initiatieven. 

Letland telt 1649 bibliotheken en dit voor een inwonersaantal dat minder dan twee miljoen 

bedraagt. Dit zijn: 1 Nationale Bibliotheek, 796 openbare bibliotheken, 775 schoolbibliotheken, 

48 hogeschool-  en universiteitsbibliotheken en 29 speciale bibliotheken. Meerdere 

overheidsinstanties zijn op verschillende niveaus met de bibliotheken in het land betrokken: 

-  Het Ministerie van Cultuur (Cultural Information Systems Centre) geeft ondersteuning 

aan culturele erfgoedorganisaties, bibliotheken, archieven en musea en ontwikkelde 

een gemeenschappelijk bibliotheekbeheersysteem voor de zowel de Nationale 

Bibliotheek als enkele Universiteitsbibliotheken en Overheidsbibliotheken (Union 

catalogue http://libra.lanet.lv)  

- Nationale Overheid: reglementering van de bibliotheken via de Library Act (bevat 

onder andere richtlijnen in verband met personeel en collectie) en registratie en 

controle van alle Letse bibliotheken. 

- Nationale bibliotheek: geeft advies en ondersteuning aan de Letse bibliotheken en 

staat in voor het beheer van het wettelijk depot. 

- Library Council: vertegenwoordigers uit de verschillende bibliotheeksectoren werken 

een nationaal beleid en samenwerking tussen de bibliotheken uit. 

De Library Association of Latvia werd opgericht in 1923, slechts vijf jaar na de onafhankelijkheid 

van Letland. Ze maakt deel uit van IFLA en LIBER en telt een 450-tal leden (individuele leden 

en institutionele  leden). Onder het motto ‘De bibliotheek als derde plaats (naast de woon- en 

werkomgeving)’, staat de Vereniging haar leden bij in de dienstverlening voor de Letse 

bevolking en dit door middel van enkele initiatieven die de bibliotheken zeer laagdrempelig en 

toegankelijk maken:  

- Academische bibliotheken zijn vaak 24/24u en 7/7 dagen open 

- Publiceren in Open Access  

- Digitaliseringsprojecten met steun van de Europese Unie 

- Levenslang Leren 

- Culturele en educatieve projecten bv. Leesclubs, canistherapie (lezen met honden),  

- De bibliotheek als ‘familiebibliotheek’ met speelruimtes voor kinderen, workshops voor 

ouders, voorleesmomenten etc. 

Na deze uiteenzetting volgde een presentatie door en over het Cultural Information Systems 

Centre die wat dieper inging op een aantal meer technische initiatieven die de verbondenheid 

tussen de Letse bibliotheken in de kijker zetten. Zo zijn dankzij de support van het Centre alle 

openbare bibliotheken via 1 internet met elkaar verbonden, het grootste netwerk in het land 
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(Light Network). Zoals hierboven reeds vermeld, werkte het Centre ook mee de Union 

Catalogue, in samenwerking met ExLibris (Aleph) en staat ze mee aan de ontwikkeling van het 

Latvian Movie Portal en DIVA (Digital Video Archive). Daarnaast biedt ze (technische) 

ondersteuning aan bibliotheek- en archiefmedewerkers in de vorm van opleidingen en e-

services. 

Het laatste half uurtje van onze ontmoeting kregen we de kans om even te netwerken en 

vragen te stellen aan onze collega’s. Vooral bij de openbare bibliotheken kwamen wat 

gelijkenissen maar ook verschillen boven water, bijvoorbeeld voor wat betreft de inmenging 

van de (lokale) overheid die in Letland duidelijk sterker aanwezig is. Als afsluiter namen we 

nog een groepsfoto want men was duidelijk onder de indruk (en misschien vereerd?) van ons 

bezoek. We hopen dan ook op een blijvende samenwerking en, wie weet, een bezoek uit 

Letland aan onze Vlaamse bibliotheken? 

 


