SOBRE LIBER

LIBER és una xarxa professional que actua com a veu
de la comunitat de biblioteques de recerca europees.
Entre els nostres membres s’hi troba un ample ventall
de biblioteques universitàries i de recerca, biblioteques
d’investigació i professionals de la informació de tot Europa
i d’arreu.

FETS I DADES
•
•
•
•

•

Fundada el 1971 sota els auspicis del Consell d’Europa
Una xarxa de més de 440 institucions de recerca de més
de 40 països
Una secretaria ubicada a la Biblioteca nacional
d’Holanda
5 comissions per a intercanviar informació i bones
pràctiques, defensar els interessos dels membres,
desenvolupar projectes i promoure la innovació
Grups de treball per donar suport i garantir un futur
pròsper en benefici de la comunitat de biblioteques
de recerca

http://www.libereurope.eu

UNIR- SE A LIBER

¿ Representa una biblioteca de recerca, una biblioteca
nacional, una organització bibliotecària, una universitat
de recerca, una agència o un institut europeu?
Posi la seva institució al mapa de les biblioteques
de recerca europees i faci´s membre de la xarxa LIBER!
Com a membre de LIBER podrà:
• Assistir a tots els congressos, seminaris o tallers
organitzats per LIBER amb tarifes reduïdes
des del 25%, com a mínim, i fins a un 50% del cost
• Participar en actes de defensa dels seus interessos.
• Obtenir finançament a través de la participació en
projectes de la UE
• Participar en altres accions, debats i parteneriats.
Troba’ns a: http://www.libereurope.eu/join
Per estar al dia:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416

CONTACTE
LIBER Secretariat
Koninklijke Bibliotheek
PO Box 90407
NL-2509 LK The Hague
Tel.: +31 70 314 07 67
Fax: +31 70 314 01 97
Email: liber@kb.nl
Leo Voogt, Executive Director, a.i.
Yvonne Stigter, Assistant to Director
Susan Reilly, EU Project Officer
Aleš Pekárek, Communications and PR Officer
Marieke Willems, Communication Officer EU projects

“Making the case
for European
Research Libraries”

LA NOSTRA MISSIÓ

LA MILLOR MANERA DE CONÈIXER LIBER

PRIORITATS 2009 – 2012

LIBER representa els interessos de les biblioteques de recerca a Europa, de les universitats i dels investigadors i treballa en estreta col·laboració amb els seus membres per a:
• Desenvolupar i donar valors als treballs de la comunitat de les biblioteques de recerca d’Europa i d’arreu.
• Promoure sinèrgies i el desenvolupament de les
polítiques de les biblioteques de recerca, així com uns
serveis eficients i eficaços d’informació i de gestió.
• Salvaguardar el patrimoni cultural europeu promovent
serveis d’alt nivell que ajudin els seus membres a mantenir-se al dia amb els canvis que comporta l’era digital
i per millorar l’accés i la preservació de les col·leccions.

41st LIBER Annual Conference
University of Tartu Library, Tartu, 27 – 30 June 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

Els propers tres anys LIBER donarà prioritat a les següents
àrees:
• Comunicació científica
• Digitalització i descobriment de recursos
• Col·leccions patrimonials i preservació
• Organització i recursos humans
• Serveis als membres

ACTIVITATS I SERVEIS
•

•
•
•
•

•

Congressos, seminaris i tallers per a professionals
de les millors biblioteques de recerca europees
per a debatre i analitzar temes de comú interès
Un entorn de treball col·laboratiu per a l’intercanvi
d’informació i de millors practiques entre els membres.
Accions de defensa dels interessos professionals a nivell europeu.
Participació en projectes finançats per Europa.
Distribució d’informació, comunicats de premsa i publicacions – inclosa la LIBER Quarterly- la revista de les
biblioteques de recerca europees, una revista d’accés
obert.
Fomentar la col·laboració i la cooperació amb els principals agents i amb altres xarxes.

La millor manera de familiaritzar-se amb LIBER és
participar en el seu congrés anual.
Cada any els professionals de la informació de tot Europa
es troben
per celebrar el congrés anual de LIBER, una reunió
interessant per a facilitar el diàleg i la comunicació,
per crear vincles i complicitats, per a identificar
necessitats i compartir idees i informació a escala
europea.
Els congressos anuals de LIBER se celebren a biblioteques
europees que proporcionen als nostres membres la gran
oportunitat de reunir-se en ciutats europees com Sant
Petesburg, Groningen, Uppsala, Istambul, Tolosa, Aarhus
i Barcelona. L’any 2012 el congrés anual se celebrarà
a Tartú, Estònia.

A la nostra agenda hi ha temes com:
• L’accés obert, l’e-ciència, les dades primàries
i els processos de recerca innovadors
• Digitalització
• Preservació digital
• Desenvolupament de lideratge i planificació
de la renovació de directius de les biblioteques
• Acreditació
• Arquitectura de biblioteques
• Seguretat
• Qualitat
Als membres de LIBER se’ls demana:
• Participar en els congressos, seminaris, tallers
i projectes de LIBER
• Contribuir als debats i proposar temes a l’agenda
• Utilitzar els seus coneixements per a iniciar grups
de treball temàtics que duguin a terme investigacions
i agrupin altres membres de LIBER al seu entorn
S’està revisant el Pla estratègic actual i el nou es publicarà
el 2012.

