OM LIBER

LIBER er et profesjonsnettverk som er talerør for det
europeiske forskningsbibliotekmiljøet.
Blant våre medlemmer er et vidt spenn av akademiske
bibliotek og forskningsbibliotek, nasjonalbibliotek og
informasjonsarbeidere i og utenfor Europa.

TALL OG FAKTA
•
•
•
•

Grunnlagt i 1971 under Europarådets beskyttelse
Et nettverk av over 430 forskningsinstitusjoner i mer
enn 40 land
Et sekretariat drevet av det nederlandske kongelige
bibliotek
5 styringsgrupper til å utveksle informasjon, best
practices, advocacy, prosjektutvikling og til å promotere
innovasjon

MELD DERE INN I LIBER

Representer du et europeisk forskningsbibliotek,
et nasjonalbibliotek, en biblioteksorganisasjon, et
forskningsuniversitet, et organ eller institutt?
Sett din institusjon på kartet over europeiske
forskningsbibliotek og bli et medlem av LIBER-nettverket!
Som LIBER-medlem kan du:
• delta på LIBER-konferanser, seminarer eller workshops
med minst 25% og opptil 50% redusert deltakeravgift
• bidra til advocacy og lobbying
• oppnå finansiering gjennom deltakelse i EU-prosjekter
• delta i andre aksjoner, debatter og partnership
Slutt dere til oss her: http://www.libereurope.eu/join
Hold dere informert:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416
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LIBER Secretariat
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Tel.: +31 70 314 07 67
Fax: +31 70 314 01 97
Email: liber@kb.nl
Leo Voogt, Executive Director, a.i.
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Aleš Pekárek, Communications and PR Officer
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“Making the case
for European
Research Libraries”

VÅRT OPPDRAG

LIBER INNSIKT BEGYNNER HER

PRIORITERINGER 2009 - 2012

LIBER representerer interessene til Europas
forskningsbibliotek, deres universitet og forskere, og
arbeider tett sammen med medlemmene for å:
• Utvikle og gi merverdi til arbeidet til europeiske og
internasjonale forskningsbibliotek
• promotere synergi og vekst i policyene til
forskningsbibliotek samt effektive informasjons- og
styringstjenester
• sikre den europeiske kulturarven gjennom å yte og
presentere førsteklasses tjenester som kan hjelpe
medlemmene til å holde tritt med endringer i den
digitale tidsalder og med å lette tilgang til og
preservering av deres samlinger

41st LIBER Annual Conference
University of Tartu Library, Tartu, 27 – 30 June 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

For perioden 2009-2012 vil LIBER prioritere følgende
områder:
• Faglig kommunikasjon
• Digitalisering og kartlegging av ressurser
• Samlinger av kulturarv og bevaring
• Organisasjon og menneskelige ressurser
• Tjenester til medlemmer

AKTIVITETER OG TJENESTER
•

•
•
•
•

•

Konferanser, seminarer og workshops for
profesjonelle fra Europas beste forskningsbibliotek
for å diskutere og analysere emner av felles interesse
Et kollaborativt arbeidsklima for utveksling av
informasjon og best practice blant medlemmene
Advocacy og lobbying på europeisk nivå
Deltakelse i prosjekt som er finansiert av EU
Spredning av informasjon, pressemeldinger og
publikasjoner, includert LIBER Quarterly og Journal of
European Research Libraries, en Open Access tittel
Legge til rette for partnerskap og samarbeid mellom
nøkkelspillere og andre relevante nettverk

Den beste måten å bli kjent med LIBER er å delta på den
årlige konferansen.
Hvert år samles informasjonsarbeidere fra hele Europa for
å gjøre LIBERs årlige konferanse til en attraktiv møteplass
for å legge til rette for dialog og kommunikasjon,
nettverksbygging og samarbeid, identifisere behov og dele
ideer og informasjon i europeisk målestokk.
De årlige LIBER-konferansene arrangeres av europeiske
bibliotek, noe som gir våre medlemmer anledning til å
samles i europeiske byer som St Petersburg, Groningen,
Uppsala, Istanbul, Toulouse, Aarhus og Barcelona. I 2012
vil den årlige konferansen arrangeres av våre kolleger ved
Tartu University Library i Estland.

På dagsorden vil stå emner som:
• Open access, e-vitenskap, primærdata og nyskapende
arbeidsflyt i forskning
• Digitalisering
• (Digital) bevaring
• Lederutvikling og tilrettelegging for kontinuitet i
ledelse
• Akkreditering
• Bibliotekarkitektur
• Sikkerhet
• Kvalitetsmåling
LIBERs medlemmer er velkomne til å:
• Delta på LIBER-konferanser, seminarer, workshops og
prosjekter
• Bidra i debatten og til å sette ideer på dagsorden
• Nytte eller bruke egen ekspertise til å ta initiativ til
emnebaserte arbeidsgrupper som kan drive og dele
forskning og samle andre LIBER-medlemmer rundt
seg
Strategien er under revisjon og en ny LIBER-strategi vil bli
lansert høsten 2012.

