MIS ON LIBER?

LIBER on Euroopa teadusraamatukogude võrgustik.
LIBERi liikmete hulka kuuluvad teadusraamatukogud,
rahvusraamatukogud ja infospetsialistid kõikjalt Euroopast
ning muudest maadest.

FAKTE
•
•
•
•

LIBER asutati 1971. aastal Euroopa Nõukogu egiidi all
LIBERi võrgustikku kuulub üle 430 teadusasutuse
rohkem kui 40 riigist
LIBERi sekretariaat asub Hollandi Kuninglikus
Raamatukogus
infovahetuse, parimate töökogemuste vahendamise,
organisatsiooni tegevuse propageerimise, projektide
arendamise ja innovatsiooni tutvustamisega tegelevad
viis juhtkomiteed

LIITUGE LIBERIGA

Kas te esindate mõnda Euroopa teadusraamatukogu,
rahvusraamatukogu, raamatukoguorganisatsiooni, ülikooli
või instituuti?
Tooge oma asutus Euroopa teadusraamatukogude kaardile
ja astuge LIBERi võrgustiku liikmeks!
LIBERi liikmetel on võimalik:
• osaleda kõigil LIBERi konverentsidel, seminaridel ja
õpitubades 25%-50% soodsama osalustasuga;
• anda oma panus raamatukogunduse propageerimisse
ja lobitöösse;
• leida rahastamist EL projektide kaudu;
• osaleda muudes tegevustes, aruteludes ja
partnerlustes.
Astuge liikmeks: http://www.libereurope.eu/join
Olge kaasatud:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416
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MISSIOON

LIBERIGA TUTTAVAKS

PRIORITEEDID 2009-2012

LIBER esindab Euroopa teadusraamatukogude, ülikoolide
ja teadlaste huve ja töötab koos liikmeskonnaga selle
nimel, et:
• arendada ja rikastada teadusraamatukogude tegevust
Euroopas ja maailmas;
• arendada raamatukogundust sünergias, tagades
tõhusad infoteenused ja efektiivse juhtimise;
• hoida Euroopa kultuuripärandit, pakkudes liikmetele
esmaklassilisi digitaalajastu muutustele vastavaid
teenuseid ja aidates kaasa kogude säilitamisele ning
nende paremale kättesaadavusele.

LIBERi 41. aastakonverents “Mobilising the knowledge
economy for Europe”, 27.-30. juunil 2012 Tartus,
korraldajaks Tartu Ülikooli Raamatukogu
http://www.utlib.ee/liber2012

Aastatel 2009-2012 on LIBERi tähelepanu all järgmised
teemad:
• teaduslik kommunikatsioon
• digiteerimine ja allikate avamine
• kultuuripärand ja selle säilitamine
• organisatsioon ja inimressurss
• teenused liikmetele

TEGEVUSED JA TEENUSED
•

•
•
•
•

•

Kõigile huvipakkuvate teemade arutamiseks
ja analüüsimiseks korraldatakse Euroopa
teadusraamatukogude spetsialistidele konverentse,
seminare ja õpitube.
Info ja parima tegevuspraktika jagamiseks pakutakse
liikmetele koostööd toetavat tegutsemiskeskkonda.
Euroopa tasandil tegeldakse raamatukogunduse
propageerimise ja lobitööga.
Osaletakse Euroopa Liidu rahastatud projektides.
Levitatakse informatsiooni, pressiteateid ja trükiseid,
kaasaarvatud avatud juurdepääsuga ajakirja „LIBER
Quarterly - The Journal of European Research
Libraries“.
Edendatakse partnerlust ja koostööd
võtmepositsioonil olevate erialaste asutuste ja
organisatsioonide ning teiste erialaste võrgustikega.

Parim viis LIBERiga tutvumiseks on osaleda
aastakonverentsil.
Igal aastal ühendavad Euroopa infospetsialistid
oma jõud, et muuta LIBERi aastakonverents köitvaks
kokkusaamiseks, kus omavahel suheldes sõlmida sidemeid
ja algatada koostööd, leida uusi tegevussuundi ja jagada
ideid ning informatsiooni.
LIBERi aastakonverentsi võõrustavad erinevad Euroopa
raamatukogud – seega on meie liikmetel olnud
suurepärane võimalus kokku saada sellistes linnades nagu
St. Petersburg, Groeningen, Uppsala, Istanbul, Toulouse,
Århus ja Barcelona. Konverentsi vastuvõtjateks 2012.
aastal on kolleegid Tartu Ülikooli Raamatukogust.

Huvi all on ka:
• avatud juurdepääs, e-teadus, esmased uurimisandmed
ja uurimistöö innovatiivne korraldus
• digiteerimine
• (digitaalne) säilitamine
• luhtimisalane koolitamine ja järelkasvu planeerimine
• akrediteerimine
• raamatukogude arhitektuur
• turvalisus
• kvaliteedi mõõtmine
LIBERi liikmed on teretulnud:
• osalema LIBERi konverentsidel, seminaridel,
õpitubades ja projektides;
• andma oma panust aruteludes ja juhtima tähelepanu
uutele huvipakkuvatele probleemidele;
• ühinema erialaste töögruppidega või looma oma
kogemustele toetudes uusi töögruppe ja ärgitama
LIBERi liikmeid nendega liituma
LIBERi tegevusstrateegia on uuendamisel, see valmib
2012. aasta sügisel.

