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Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjaston väki toteutti pitkään 
suunnitellun virkistys- ja opintomatkan Riikaan Latviassa syyskuun 
ensimmäisenä kauniina viikonloppuna.  

Virkistäytyminen onnistui erittäin hyvin – matkalaiset saattoivat täysin rinnoin 
yhtyä Mikko Ojasen lentävään lauseeseen, että ”matka on ollut vallan mainio”. 
Matkaseurue matkusti Finnairin lennolla Latviaan varhain aamulla ja 
potkurikoneen onnellisesti laskeuduttua Riikaan seurue suuntasi kohti 
ensimmäistä vierailukohdetta Latvian kansalliskirjastoa, jossa meitä odotti 
oppaamme, käsikirjaston vastaava viehättävä kirjastonhoitaja Ginta 
Zalcmane. 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/06/index.html


 

Kirjastonhoitaja Ginta Zalcmane esittelee Latvian kansalliskirjaston toimintaa.  

Latvian kansalliskirjasto toimii 7 eri rakennuksessa. Meidät tehtiin tutuiksi 
kansalliskirjaston osaan osoitteessa 14 K Barona Iela, missä sijaitsevat 
käsikirjasto sekä yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden ja oikeustieteen 
lukusalit. Barona ielan rakennuksessa toimivat myös sanomalehtisali, 
internetyhteyksillä varustettu lukusali, parlamentaarisen ja liiketaloustieteen 
lukusali, elektronisen aineiston ja kaukolainapalvelun osasto, 
käyttäjäkoulutuksen jaosto sekä näyttelytila, jossa oli Viron lipun 120-
vuotisjuhlanäyttely.  

 

Kansallikirjaston aulassa oleva taideteos.  



 

Kansallikirjaston yksi useista lukusaleista.  



 

Kansallikirjaston kauniit portaat.  

Kansalliskirjastossa on parhaillaan menossa kortistojen konvertointi atk-
kirjastojärjestelmän yhteiseen luetteloon, ja vain murto-osa aineistosta on tällä 
hetkellä luetteloitu siihen. Aineiston luokitus perustuu UDK:hon ja 
kirjastokortistot oli jaoteltu kielen mukaan. Kortistoja oli latviankielinen, 
englanninkielinen ja venäjänkielinen kokoelma, joista venäjänkielinen oli 
laajin. 



 

Suurin osa aineistoista löytyy vielä kortistoista.  

 

Kansalliskirjaston kokoelmia.  

Kaiken kaikkiaan Latvian kansalliskirjastossa on 4,4 miljoonaa nidettä ja sen 
kokoelma on Baltian maiden suurin, kertoi Ginta Zalcmane. Unesco tukee 
Latvian kansalliskirjaston hanketta rakentaa uusi kirjastorakennus, joka 
avattaneen vuonna 2008. Kansalliskirjaston mainoksia uudisrakennuksesta 



matkalaiset näkivät kadunvarsilla ja lentokentälläkin.  

Toinen opintoretken kohteista oli Latvian yliopiston kirjasto. Oppaanamme oli 
Zane Rozenberga, jonka avulla tutustuimme kirjaston harvinaisiin kirjoihin ja 
käsikirjoituksiin. Nähtävillemme oli tuotu uniikkeja miniatyyrirunokirjoja, 
valtavakarttakirja, Venäjän tsaaritar Elisabet I käsky sinetteineen ja muun 
muassa ensimmäinen latviankielinen raamattu vuodelta 1689. 
Yliopistonkirjaston lukusaleista pääsimme tutustumaan kansantalouden 
lukusaliin, jonka kirjoja ei lainata asiakkaille ulos lainkaan. Tällaiset aineittain 
järjestetyt lukusalit ovat erityisesti opiskelijoiden käyttämiä.  

 
 
Taina Sahari ojentamassa tuliaisia kirjaston oppaalle Zane Rozenbergalle. 

Matkalaiset virkistäytyivät Riian vanhan kaupungin kahviloissa ja 
ravintoloissa. Ravintola Lidosta ja Alus Setasta tuli matkalaisten 
kantapaikkoja, joissa tarjolla oli perinteistä latvialaista ruokaa. Matkatuliaisia 
löytyi Zeppelin- torihalleilta, Stockmannilta ja vanhan kaupungin liikkeistä, 
mutta tärkein tuliainen kotiin oli matkalaisten virkistäytynyt mieli ja yhteiset 
kokemukset, kiitos Latvian matkan. Paldies!  



 

Matkalaisten ryhmäkuva.  

 

Kuvassa Eeva Rautio, Mikko Saxbeck ja paikallisia asiakkaita. 



 

Pietarin kirkon lattiassa oleva kuparilaatta, missä on Latvian maakunnat 
ilmansuuntien mukaan.  

 

Kaupunkikanaali. Latvian oopperatalo.  



 

Daugavajoen aaltoja.  
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