O LIBER- U
LIBER je profesionalna mreža koja djeluje kao glas zajednice
europskih istraživačkih knjižnica.
Naše članstvo uključuje široki spektar akademskih i
istraživačkih knjižnica, nacionalnih knjižnica i profesionalaca
informatičke znanosti širom Europe i dalje.

ČINJENICE I BROJKE
•
•
•
•

Osnovan 1971. pod okriljem Vijeća Europe
Mreža od 430+ istraživačkih institucija u više od 40
zemalja
Tajništvo je ugostila Kraljevska knjižnica u Nizozemskoj
5 upravnih odbora koji provode razmjenu informacija,
najbolju praksu, zastupanje, razvoj projekata i promociju
inovacija

PRIDRUŽITE SE LIBER- U
Predstavljate li europsku istraživačku knjižnicu,
nacionalnu knjižnicu, knjižničku organizaciju, istraživačko
sveučilište, agenciju ili institut?
Postavite svoju instituciju na kartu europskih istraživačkih
knjižnica i postanite član mreže LIBER!
Kao LIBER član možete:
• prisustvovati bilo kojoj LIBER-ovoj konferenciji,
seminaru ili radionici uz minimum od 25% do 50%
sniženja naknade
• pridonijeti zastupanju i lobiranju
• dobiti sredstva uključivanjem u EU projekte
• sudjelovati u drugim aktivnostima, debatama i
partnerstvu
Pridružite nam se na: http://www.libereurope.eu/join
Buditi obaviješteni:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416

STUPITE U KONTAKT

http://www.libereurope.eu

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, Glavni ravnatelj
Yvonne Stigter, Pomoćnica ravnatelja
Susan Reilly, Službenica za EU projekte
Aleš Pekárek, Službenik za komunikacije i odnose s javnošću
Marieke Willems, Službenica za komunikacije - EU projekt

“Making the case
for European
Research Libraries”

NAŠA ZADAĆA

UVID U LIBER

PRIORITETI 2009. - 2012.

LIBER zastupa interese istraživačkih knjižnica Europe,
sveučilišta i istraživača i tijesno surađuje sa svojim
članovima kako bi:
• razvio i unaprijedio djelovanje europske i
internacionalne zajednice znanstvenih i istraživačkih
knjižnica
• promovirao suenergiju i razvoj istraživačke
knjižničarske djelatnosti kao i učinkovitu i djelotvornu
informatičku i uslužnu djelatnost
• zaštitio europsku kulturnu baštinu osiguravši i
pružajući prvoklasne usluge kako bi pomogao svojim
članovima održati korak s promjenama u digitalnom
svijetu i unaprijedio pristup i očuvanje njihovih
kolekcija

41. godišnja konferencija LIBER-a
Knjižnica Tartu sveučilišta, Tartu, 27.-30. lipnja 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

U periodu od 2009. do 2012. LIBER će staviti naglasak na
sljedeća područja:
• Komunikacija među stručnjacima
• Digitalizacija i otkrivanje građe
• Sakupljanje i očuvanje baštine
• Organizacija i ljudski resursi
• Usluge članovima

DJELATNOSTI I USLUGE
•

•

•
•
•

•

Konferencije, seminari i radionice za profesionalce
iz najboljih europskih istraživačkih knjižnica
koji omogućuju raspravljanje i analiziranje tema
zajedničkog interesa
Radna atmosfera suradnje s ciljem razmjene
informacija i najučinkovitijeg djelovanja među
članovima
Zastupanje i lobiranje na europskom nivou
Sudjelovanje u projektima finaciranim od strane
Europske Unije
Širenje informacija, novinskih izdanja i publikacija
uključujući LIBER Quarterly, The Journal of European
Research Libraries, Open Access
Poticanje partnerstva i suradnje s ključnim igračima i
ostalim relevantnim mrežama

Najbolji način upoznavanja s LIBER-om je sudjelovanje na
godišnjoj glavnoj konferenciji LIBER-a.
Svake se godine stručni informatičari iz svih dijelova
Europe udružuju kako bi LIBER-ovu godišnju konferenciju
učinili privlačnim skupom na kojem se potiče dijalog i
komunikacija, stvaraju veze i suradnja, utvrđuju potrebe
i dijele ideje i informacije na europskoj razini. Domaćini
LIBER-ovih godišnjih konferencija su europske knjižnice
koje pružaju našim članovima mogućnost okupljanja u
europskim gradovima poput Sankt Peterburga, Uppsale,
Istanbula, Toulousea, Aarhusa i Barcelone.
Domaćini Godišnje konferencije 2012. bit će kolege sa
Sveučilišne knjižnice u Tartu u Estoniji.

Na dnevnom redu bit će teme poput:
• Slobodni pristup, e-znanost, osnovni podaci, tijek
inovativnog istraživačkog rada
• Digitalizacija
• (Digitalna) zaštita
• Razvoj vodstva i planiranje sukcesije
• Akreditacija
• Arhitektura knjižnice
• Sigurnost
• Određivanje kvalitete
Članovi LIBER-a su dobrodošli:
• sudjelovati na LIBER konferencijama, seminarima,
radionicama i projektima
• pridonijeti raspravama i i određivanju dnevnog reda
• priključiti se postojećim ili upotrijebiti svoje znanje za
stvaranje novih radnih grupa koje će preuzeti i dijeliti
istraživanja i privući ostale članove LIBER-a
Ova je Strategija u reviziji a nova strategija LIBER-a će biti
objavljena u jesen 2012.

