
a 

 
1 

Valmiera Joint Library – Marleen de Witte 

Valmiera Public Library als openbare bibliotheek en Vidzemes University of Applied 
Sciences Library als universtiteitsbibliotheek.  
Het integreren van openbare en universiteitsbibliotheken is geïnspireerd door de 
samenwerkingsverbanden in o.a. de Scandinavische landen en de Verenigde 
Staten.    
 
Beide bibliotheken zijn ondergebracht in hetzelfde gebouw, hebben dezelfde 
medewerkers en kunnen samen hun middelen aanwenden voor een uitgebreide 
dienstverlening. De bibliotheek is een kenniscentrum alsook een 
belevingsbibliotheek voor de inwoners van Valmiera. Ze zorgen ook voor de 
ondersteuning van 28 filialen. Sinds mei dit jaar zijn ze ook terug begonnen met het 
ondersteuning bieden aan de talloze schoolbibliotheken in de regio.  
 
De bibliotheek bestaat uit twee verdiepingen. De bewegwijzering, in de vorm van 
groene pilaren met een metalen informatiecirkel, zorgt voor een duidelijk overzicht, 
maar werkt niet storend.  De hoeveelheid aan ramen zorgt voor veel natuurlijke 
lichtinval. Iedere verdiepingen is voorzien van studietafels, apart zitmeubilair en er 
staat zelfs een geluidsdichte telefoonboot die dan ook direct wordt uitgetest. 
De eerste verdieping bestaat uit een leesruimte met kranten en tijdschriften, fictie en 
de jeugdafdeling.  
 
De jeugdafdeling is gescheiden van de rest van de verdieping. Deze afdeling is 
ingericht met felle kleuraccenten op de muren en in het meubilair. Hier zijn 
internetcomputers enkel voor de kinderen, een geluidsdichte game-room en een 
aparte snoezelruimte.  In de toegangsdeur naar deze kamer is een opening 
gemaakt, zodat kinderen (na het uitdoen van de schoenen) via deze kleine ingang, 
in de speelruimte binnen kunnen. Naast de boekencollectie is hier ook een ruim 
assortiment aan jeugdtijdschriften terug te vinden. 
 
Op de eerste verdieping staat een rek met boeken van de tweede verdieping, als 
teaser, om zo de bezoeker naar boven te lokken.  
Op de tweede verdieping bevinden zich de vergaderruimtes, een apart 
internetlokaal, een historisch punt, boekenservice voor de studenten en de non-fictie 
collectie.  
De non-fictie is ingedeeld volgens het UDC-systeem en aan de extra balie staat een 
klapper met plattegrond en uitleg bij de klassering. De helft van de collectie is gekaft. 
Dit blijkt voor het overgrote deel de universiteitscollectie te zijn en deze boeken 
worden ook niet uitgeleend. 
 
In de Valmiera Openbare bibliotheek is er een Europe Direct Information Centre: 
toegang tot alle informatie over de Europese Unie, het Europees beleid en hoe dit 
relevant is voor de eigen bevolking.  
 
Er werd voor de jeugd een spel ontwikkeld: 'Vind jezelf in Europa’.  Door middel van 
een soort ganzenbord maken ze kennis met 10 beroepen en leren zo meer over hun 
eigen omgeving, maar raken ondertussen ook vertrouwd met de andere landen uit 
de Europese Unie. Aanvankelijk eerst als gezelschapsspel ontwikkeld, ondertussen 
bestaat er ook een elektronische versie. 
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De bibliotheek focust op de familiebibliotheek en zet dan ook in op heel wat 
activiteiten om deze doelgroep aan te trekken. Ze proberen mee te zijn met de 
technologie en gebruiken bv. VR-brillen tijdens jeugdactiviteiten.  
 
Een project 'Read and get followers’ ,met tieners als ambassadeurs van de 
bibliotheek, kan dienen als een best practice: Door het inschakelen van tieners (altijd 
een moeilijk te bereiken doelgroep) en d.m.v. sociale media kreeg dit project een 
grote aanhang en werd door enkele actieve tieners zelf later na afloop nog 
verdergezet. Hier werd samengewerkt met partners zoals een app-ontwikkelaar en 
een uitgeverij, en werd dit project ondersteund door EIFL: Electronic Information for 
Libraries, Library Innovation Programme.  
 
De algemene indruk van deze bibliotheek was zeer positief. Levenslang leren, 
kennis delen, samenwerken, innoveren zijn ook termen die ter sprake kwamen en 
die ook duidelijk naar voor kwamen in de toelichting van hun werking.  
 

 

 

 

 

 


