O ASOCIACI LIBER

LIBER je profesionální sítí, jejíž hlavní úlohou je být hlasem
evropské komunity vědeckých knihoven.
Členy naší sítě jsou jak akademické, vědecké a národní
knihovny, tak informační profesionálové z celé Evropy
i mimoevropských zemí.

FAKTA A ČÍSLA
•
•
•
•

Asociace založena v roce 1971 pod záštitou Rady Evropy
Síť více než 430 výzkumných institucí z více než 40 zemí
Sekretariát asociace sídlí v budově Královské knihovny
Nizozemí
5 Řídících Výborů zajišťuje výměnu informací
a nejlepších praxí, lobování, projektový rozvoj a podporu
inovací

STAŇTE SE ČLENY ASOCIACE LIBER

Jste evropskou vědeckou, univerzitní nebo národní
knihovnou? Knihovnickou organizací? Výzkumnou
agenturou či institucí?
Udělejte svou instituci viditelnou na mapě evropských
vědeckých knihoven a staňte se členy sítě LIBER!
Jako člen LIBER získáte možnost:
• účastnit se jakékoliv konference, semináře či
workshopu LIBER s minimálně 25%, maximálně 50%
slevou
• přispět k vyjednávání a lobování
• získat finance v rámci účasti na projektech EU
• účastnit se všech ostatních akcí, debat a partnerství
Více informací o členství na:
http://www.libereurope.eu/join
Připojte se k nám pomocí:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416

KONTAKTUJTE NÁS:

http://www.libereurope.eu

Sekretariát LIBER
Královská knihovna Nizozemí
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, Výkonný ředitel, a.i.
Yvonne Stigter, Asistentka ředitele
Susan Reilly, Manažerka EU projektů
Aleš Pekárek, Manažer PR a komunikace
Marieke Willems, Manažerka komunikace EU projektů

“Making the case
for European
Research Libraries”

NAŠE MISE

POZNEJTE LIBER OSOBNĚ!

PRIORITY PRO LÉTA 2009 – 2012

Asociace LIBER zastupuje zájmy evropských vědeckých
knihoven, jejich univerzit a výzkumníků, a úzce
spolupracuje s jejími členy na:
• rozvoji a přidané hodnotě činnosti evropské
i mezinárodní vědecké knihovnické komunity
• podpoře souladu a rozvoje politik vědeckých knihoven
a účinných a efektivních informačních služeb
• ochraně evropského kulturního dědictví
poskytováním a prezentací vybraných služeb,
které jejím členům umožňují reagovat na změny
v digitálním věku a vylepšovat ochranu a přístup
k jejich sbírkám

41. Výroční konference LIBER
Univerzitní knihovna v Tartu, Estonsko, 27.–30. 6. 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

Asociace LIBER pro období 2009-2012 stanovila
následující priority:
• Akademická komunikace
• Digitaliazace a identifkace zdrojů
• Sběr a ochrana kulturního dědictví
• Organizace a lidské zdroje
• Služby členům LIBER

AKTIVITY A SLUŽBY
•

•
•
•
•

•

Konference, semináře a workshopy pro profesionály
z nejvýznamnějších vědeckých knihoven Evropy, kde
se diskutují a analyzují společná aktuální témata
Kolaborativní prostředí pro výměnu informací
a nejlepších praxí mezi členy asociace
Zastupování a lobování na evropské úrovni
Účast v projektech financovaných EU
Diseminace informací, tiskových zpráv a publikací,
včetně magazínu LIBER Quarterly, Open Access
časopisu evropských vědeckých knihoven
Posilování partnerství a spolupráce mezi klíčovými
hráči oboru a dalšími relevatními sítěmi a asociacemi

Nejlepší způsob, jak se seznámit s LIBER, je účast
na každoroční Výroční konferenci.
Informační profesionálové z celé Evropy se každoročně
setkávají na Výroční konferenci LIBER, která představuje
skvělou příležitost k navazování kontaktů a dialogů,
k budování sítí a spolupráce a k identifikaci společných
potřeb a sdílených nápadů na celoevropské úrovni.
Výroční konference LIBER jsou organizovány významnými
evropskými knihovnami, které tak našim členům poskytují
možnost se setkat ve městech jako Petrohrad, Groningen,
Uppsala, Istanbul, Toulouse, Aarhus nebo Barcelona. V roce
2012 budou naší Výroční konferenci hostit kolegové
z univerzitní knihovny v estonském Tartu.

Na programu jsou především následující témata:
• Open access (otevřený přístup), e-věda, primární data
a inovativní přístup k tokům vědeckých dat
• Digitalizace
• Ochrana (digitálních) fondů
• Rozvoj vedoucích pracovníků a úspěšného plánování
• Akreditace
• Architektura knihoven
• Bezpečnost
• Měření kvality
Členové LIBER jsou vítání k:
• účasti na konferencích, seminářích, workshopech
a projektech LIBER
• příspěvkům do debaty a nápadům k řešení
• využití profesionálních zkušeností a znalostí v rámci
tematických pracovních skupin v rámci sdílení
výzkumu a akcelerace dalších členů asociace
Současná strategie je v současné době vyhodnocována.
Nová strategie LIBER bude uveřejněna v průběhu podzimu
2012.

