OM LIBER

LIBER er et professionelt netværk, der fungerer som talerør
for de europæiske forskningsbiblioteker.
Vore medlemmer omfatter en bred vifte af universitetsog forskningsbiblioteker, nationalbiblioteker og
informationsspecialister fra Europa og resten af verden.

FAKTA OG TAL
•
•
•
•

Grundlagt i 1971 under Europarådets auspicier
Et netværk af mere end 430 forskningsinstitutioner i
mere end 40 lande
LIBER-sekretariat på Det Kongelige Bibliotek i Haag,
Holland
Fem styregrupper, som arbejder aktivt for
henholdsvis informationsudveksling, best
practises, interessevaretagelse, projektudvikling og
innovationsfremme

BLIV MEDLEM AF LIBER

Repræsenterer du et europæisk forskningsbibliotek,
nationalbibliotek, en biblioteksorganisation,
forskningsinstitution eller forskningsstyrelse?
Sæt din institution på kortet over europæiske
forskningsbiblioteker og bliv en del af LIBER-netværket!
Som LIBER-medlem har du mulighed for at:
• få mindst 25 % og op til 50 % rabat på deltagelse i
alle LIBERs konferencer, seminarer og workshops
• bidrage til interessevaretagelse og lobbyvirksomhed
• få medfinansiering gennem deltagelse i EU-projekter
• deltage i andre aktiviteter, debatter og partnerskaber
Meld din institution ind på: www.libereurope.eu/join
Hold dig opdateret på:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416
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LIBER Secretariat
Koninklijke Bibliotheek
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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”

VORES MISSION

DIN DØR TIL LIBER

FOKUSOMRÅDER 2009 - 2012

LIBER repræsenterer de europæiske forskningsbibliotekers og de tilknyttede universiteter og forskeres interesser
og har løbende et tæt samarbejde med sine medlemmer
om at:
• udvikle og øge værdien af det arbejde, som det europæiske og internationale fællesskab af forskningsbiblioteker udfører
• fremme synergi og vækst inden for det forskningsbibliotekspolitiske område og arbejde for effektiv og
gennemslagskraftig information og forvaltning
• sikre den europæiske kulturarv ved at gøre medlemmerne i stand til at håndtere den digitale tidsalders
udfordringer og forbedre adgangen til og bevaringen
af deres samlinger

Den 41. årlige LIBER-konference
Tartu Universitetsbibliotek, Tartu, 27.–30. juni 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

I perioden 2009-2012 fokuserer LIBER på de følgende
områder:
• Videnskabelig kommunikation
• Digitalisering og søgesystemer
• Organisering og bevaring af kulturarvssamlinger
• Organisation og personale
• LIBERs medlemsservices

AKTIVITETER OG TJENESTER
•

•
•
•
•

•

Konferencer, seminarer og workshops, hvor fagfolk
fra de fremmeste europæiske forskningsbiblioteker
diskuterer og analyserer emner af fælles interesse
Et virtuelt samarbejdsforum, som muliggør videndeling og erfaringsudveksling mellem medlemmerne
Politisk interessevaretagelse og lobbyisme på europæisk niveau
Deltagelse i EU-finansierede projekter
Formidling og udbredelse af informationer, presssemeddelelser og publikationer, herunder LIBER
Quarterly, the Journal of European Research Libraries,
et open access-tidsskrift
Fremme af partnerskaber og samarbejde med centrale aktører og andre relevante netværk

Den bedste måde at lære LIBER at kende på er ved at
deltage i den årlige konference.
Hvert eneste år mødes fagfolk fra hele Europa, som
arbejder med information på et professionelt plan,
til den årlige LIBER-konference. Derfor udgør den
en fremragende mulighed for at fremme dialog og
kommunikation, skabe nye kontakter og grobund for
samarbejde, identificere fælles behov og udveksle idéer
og viden på det europæiske plan.
De årlige LIBER-konferencer har forskellige europæiske
biblioteker som vært, og det giver medlemmerne
mulighed for at mødes i interessante byer som Skt.
Petersborg, Groningen, Uppsala, Istanbul, Toulouse, Aarhus
og Barcelona. I 2012 afholdes den årlige konference af
vores kolleger ved Tartu Universitetsbibliotek i Estland.

Særlige emner er for eksempel:
• Open access, e-science, primærdata og innovative
forskningsarbejdsprocesser
• Digitalisering
• (Digital) bevaring
• Lederudvikling og successionsplanlægning
• Akkreditering
• Biblioteksarkitektur
• Sikring
• Kvalitetsmåling
Medlemmer af LIBER er velkomne til at:
• deltage i LIBERs konferencer, seminarer, workshops
og projekter
• bidrage til debatterne og sætte emner på
dagsordenen
• deltage i eller bruge deres viden til at opstarte
arbejdsgrupper om særlige emneområder for at skabe
og dele ny forskning samt invitere andre LIBERmedlemmer til at deltage
LIBERs strategipapir er for øjeblikket under revidering, og
en ny strategi vil blive offentliggjort i efteråret 2012.

