MI A LIBER?

A LIBER az európai kutatókönyvtári közösség szakmai
szervezete.
Tagjaink között tudhatunk európai és Európán kívüli
akadémiai- kutató- és nemzeti könyvtárakat, valamint
információs szakembereket.

SZÁMOK, ADATOK
•
•
•
•

•

Az Európai Tanács támogatásával jött létre 1971-ben.
Több mint 40 ország 430 kutatóintézetének hálózata.
Titkársága a Holland Királyi Könyvtárban található.
Az információcsere, jó gyakorlatok, tájékoztatás,
érdekképviselet, projektmunka, és innováció-ösztönzés
terén végzett tevékenységeit öt bizottság koordinálja.
Különböző munkacsoportok biztosítják a a
kutatókönyvtári közösség fenntartható és sikeres
fejlődését.

CSATLAKOZZON ÖN IS!

Amennyiben Ön egy európai kutató- nemzeti könyvtár,
könyvtári szervezet, kutatóegyetem, ügynökség vagy
intézet képviselője, a LIBER hálózathoz csatlakozva
intézménye helyet kap Európa kutatókönyvtári térképén.
LIBER tagként:
• 25-50%-os kedvezménlyel vehet részt a LIBER
konferenciákon, szemináriumokon és workshopokon
• közreműködhet érdekérvényesítő- és
lobbitevékenységünkben
• támogatást nyerhet valamely Uniós projektünkben
való részvétellel
• részt vehet egyéb tevékenységeinkben, vitákban,
együttműködésekben
Csatlakozzon hozzánk: http://www.libereurope.eu/join
Lépjen velünk kapcsolatba:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416
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KÜLDETÉS

BEPILLANTÁS A LIBER ÉLETÉBE

A LIBER az európai kutatókönyvtárak, egyetemük és
kutatóik érdekeit képviseli a következő területeken:
• az európai kutatókönyvtárak közösségének kiépítése,
munkájuk koordinálása és fejlesztése
• a kutatókönyvtárak irányelveinek, célkitűzéseinek
összehangolása, hatékony információs és
menedzsment szolgáltatások
• az európai kulturális örökség védelme a LIBER tagok
állománymegőrzési és digitalizálási folyamatainak,
valamint a digitális környezethez való alkalmazkodás
támogatásával

A LIBER következő, 41. Éves Konferenciája:
Tartui Egyetemi Könyvtár, Tartu, 2012 június 27-30.
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

TEVÉKENYSÉGEK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK
•
•

•
•
•

•

Konferenciák, szemináriumok, workshopok szervezése
a legjobb európai szakemberek részvételével
A LIBER tagok között információ-cserére és jó
gyakorlatok terjesztésére alkalmas kollaboratív közeg
kialakítása
Európai szintű érdekképviselet, lobbitevékenység
Részvétel Európai Uniós finanszírozású projektekben
Információs szolgáltatások, sajtóközlemények és
publikációk: LIBER Quarterly, the Journal of European
Reserach Libraries, stb.
Partnerség és együttműködések ápolása az
intézmények és szervezetek, hálózatok között

The best way to get familiar with LIBER is to participate in
its Annual General Conference.
A LIBER éves konferenciája kitűnő alkalom a szervezet
megismerésére.
Az európai információs szakamberek minden évben
összegyűlnek a LIBER Konferencián, ahol kapcsolatok,
együttműködések kialakulásának, stratégiai és gyakorlati
eszmecseréknek lehetnek részesei.
A LIBER éves konferenciát valamely európai könyvtár
látja vendégül olyan csodálatos helyszíneken mint
Szentpétervár, Groningen, Uppsala, Isztanbul, Toulouse,
Aarhus és Barcelona. 2012-ben a rangos esemény
házigazdája a Tartui Egyetemi Könyvtár lesz.

PRIORITÁSOK 2009 - 2012
A 2009-2012 időszakra a LIBER a következő területeket
jelölte ki prioritásként:
• Tudományos kommunikáció
• Digitalizálás és forrás-feltárás
• Nemzeti és európai örökség részét képező
gyűjtemények megőrzése
• Szervezet és humán-erőforrás kezelés
• Szolgáltatások a tagok számára
A kijelölt területekről a következő témák kerülnek
napirendre:
• Nyílt hozzáférés, e-tudomány, elsődleges adatok,
innovatív kutatási munkafolyamatok
• Digitalizálás
• (Digitális) megőrzés
• Vezetőképzés, vezetői ismeretek
• Akkreditáció
• Könyvtárépítészet
• Biztonság
• Minőségbiztosítás
A LIBER tagokat szívesen látjuk:
• résztvevőként LIBER konferenciákon,
szemináriumokon, workshopokon és projektekben
• eszmecseréinken aktív szereplőként
• témaorientált munkacsoportjaink tagjaiként vagy új
csoportok kezdeményezőjeként
2012 őszén a LIBER egy új, átdolgozott stratégiát hoz
nyilvánosságrawill be published in Autumn 2012.

