CZYM JEST LIBER?
LIBER jest profesjonalnym stowarzyszeniem, które
reprezentuje interesy europejskich bibliotek naukowych.
Wśród naszych członków wyszczególnić można szeroką gamę
członków instytucjonalnych takich jak biblioteki akademickie
i naukowe, biblioteki narodowe, a jednocześnie naszymi
członkami są indywidualni bibliotekarze z wielu krajów
Europy, lecz także i spoza jej granic.

FAKTY I LICZBY:
•
•
•
•

LIBER powstał w roku 1971 pod auspicjami Rady
Europejskiej
w skład LIBER wchodzi ponad 440 instytucji naukowych,
znajdujących się w ponad 40 krajach
sekretariat mieści się w Królewskiej Bibliotece Holandii
LIBER to 5 komitetów wykonawczych zajmujących
się wymianą informacji i sprawdzonych procedur,
udzielaniem wsparcia członkom, rozwijaniem projektów
oraz wspieraniem innowacji

ZOSTAŃ CZŁONKIEM LIBER
Czy reprezentujesz jedną z europejskich bibliotek
naukowych lub organizację biblioteczną, bądź też
uniwersytet, agencję lub instytut?
Dołącz do stowarzyszenia europejskich bibliotek
naukowych i zostań członkiem LIBER!
Członkowie LIBER mogą:
• uczestniczyć w każdej konferencji, seminarium, lub
warsztacie organizowanym przez LIBER, przy czym
koszty uczestnictwa będą zredukowane pomiędzy
25% a 50%
• brać udział w lobbingu
•
otrzymywać wsparcie finansowe poprzez współudział
w projektach UE
•
brać udział w różnego rodzaju inicjatywach, debatach
i przedsięwzięciach
Dołącz do nas: http://www.libereurope.eu/join
Najnowsze informacje:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416
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“Making the case
for European
Research Libraries”

NASZA MISJA:

POZNAJ LIBER

PRIORYTETY NA LATA 2009 - 2012

LIBER reprezentuje interesy zarówno europejskich bibliotek
naukowych, jak i ich macierzystych uniwersytetów i naukowców. Członkowie LIBER ściśle współpracują ze sobą w celu:
• rozwoju i zwiększenia wartości prac prowadzonych
przez europejską i międzynarodową wspólnotę bibliotek
naukowych
• promowania synergii i rozwoju w zasadach gromadzenia i uzupełniania zbiorów bibliotek naukowych, a
także propagowania sprawnego dostarczania informacji
naukowej oraz umiejętnego nią zarządzania
• ochrony europejskiego dziedzictwa kulturalnego,
realizowanego poprzez dostęp do wysoko wykwalifikowanego wsparcia. Członkowie LIBER mają dostęp do
najnowszych trendów w dziedzinie digitalizacji oraz
do doradztwa w zakresie ułatwiania i popularyzowania
dostępu do zbiorów i ich skuteczniejszej ochrony

41-sza konferencja LIBER
Biblioteka Uniwersytetu w Tartu,
Tartu, 27 – 30 czerwca 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

W przeciągu kolejnych trzech lat, LIBER skoncentruje
swoją działalność na następujących aspektach:
• komunikacja naukowa
• digitalizacja oraz wyszukiwanie i indeksowanie
wartościowych zasobów internetowych (resource
discovery)
• zabezpieczenie spuścizny kulturowej
• planowanie i sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi
• pomoc swoim członkom

DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI:
•

•
•
•
•

•

konferencje, seminaria i warsztaty dla bibliotekarzy
pracujących w najlepszych europejskich bibliotekach
naukowych, podczas których analizowana i omawiana
jest wspólna problematyka
ścisła współpraca pomiędzy członkami w celu wymiany
informacji oraz wypracowanych procedur
wsparcie i lobbing na szczeblu europejskim
współudział w projektach finansowanych przez Unię
Europejską
propagowanie informacji, komunikatów prasowych i
innych publikacji, włączając LIBER Quarterly, the Journal
of European Research Libraries (tytuł dostępny na zasadzie Open Access)
promowanie partnerstwa i współpracy z najważniejszymi ośrodkami oraz innymi pokrewnymi stowarzyszeniami

Najlepszą drogą do zapoznania się z LIBER i jego
działalnością jest udział w corocznej konferencji, na
której zbierają się europejscy specjaliści w zakresie
informacji naukowej. Zjazd jest atrakcyjnym spotkaniem,
które ułatwia dialog i komunikację, wzmacnia więzi,
rozwija współpracę oraz identyfikuje mankamenty i
niedociągnięcia. Zjazd jest także idealnym miejscem dla
wymiany informacji i myśli. Wszystko to odbywa się na
europejską skalę.
Doroczne konferencje LIBER odbywają się w
poszczególnych europejskich bibliotekach. Dzięki temu
nasi członkowie mają możliwość spotkania się w różnych
europejskich miastach, takich jak: Petersburg, Groningen,
Uppsala, Stambuł, Tuluza, Aarhus i Barcelona. W roku
2012 konferencja zorganizowana będzie przez naszych
estońskich kolegów z biblioteki uniwersyteckiej w Tartu.

W programie będą ujęte tematy takie jak:
• Open Access, e-science, źródła pierwotne oraz
sprawne rozpowszechnianie wyników badań
naukowych istotnych dla członków LIBER
• digitalizacja
• cyfrowa prezerwacja
• doskonalenie kadr kierowniczych oraz kształcenie i
rozwój przyszłych liderów
• akredytacja
• architektura bibliotek
• bezpieczeństwo
• ocena jakości usług informacyjnych i bibliotecznych
Członkowie LIBER mają okazję do:
• uczestnictwa w konferencjach, seminariach,
warsztatach i projektach organizowanych przez LIBER
• brania udziału w debacie i zgłaszania swoich
koncepcji
• brania udziału, lub bazując na własnej wiedzy
specjalistycznej i doświadczeniu, powoływania
tematycznych grup roboczych w celu inicjowania i
propagowania badań
Dotychczasowa strategia LIBER znajduje się w stadium
weryfikacji. Nowa strategia zostanie opublikowana
jesienią 2012.

