DESPRE LIBER

LIBER este o rețea de profesioniști care acționează ca fiind
vocea comunității bibliotecilor de cercetare europene.
De statutul de membru se bucură o gamă largă de
biblioteci de cercetare și universitare, biblioteci naționale și
profesioniști din domeniul informării din întreaga Europă și
mai departe.

CÂTEVA DATE
•
•
•
•

fondată în 1971 sub auspiciile Consiliului Europei;
este o rețea de 430+ instituții de cercetare din mai mult
de 40 de țări;
Secretariatul este găzduit de Biblioteca Regală a
Olandei;
există 5 Comitete de Conducere însărcinate cu schimbul
de informații, bune practici, promovare, dezvoltarea
proiectelor și promovarea inovației.

ALĂTURAȚI -VĂ LIBER

Reprezentați o bibliotecă de cercetare europeană,
națională, o organizație de biblioteci, universitate de
cercetare, o agenție sau un institut?
Puneți-vă marca pe harta europeană a bibliotecilor de
cercetare și deveniți un membru al rețelei LIBER!
Ca membru al LIBER puteți:
• să participați la oricare conferință, seminar sau atelier
de lucru al LIBER beneficiind de o reducere de minim
25% și până la 50% din taxele de participare,
• contribui la promovare și lobby,
• obține finanțare prin implicarea în proiecte finanțate
de UE,
• participa în alte activități, dezbateri și parteneriate
Alăturați-vă accesând: http://www.libereurope.eu/join
Fiți informați
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416

CONTACTAȚI - NE LA

http://www.libereurope.eu

Secretariatul LIBER
Koninklijke Bibliotheek
PO Box 90407
NL-2509 LK The Hague
Tel.: +31 70 314 07 67
Fax: +31 70 314 01 97
Email: liber@kb.nl
Leo Voogt, , Director Executiv interimar
Yvonne Stigter, Asistent Manager
Susan Reilly, Reprezentant pentru Proiecte UE
Aleš Pekárek, Reprezentant pentru Comunicare și PR
Marieke Willems, Comunicare pentru proiectele UE

“Making the case
for European
Research Libraries”

MISIUNE

O PRIVIRE CĂTRE LIBER

PRIORITĂȚI 2009 - 2012

LIBER reprezintă interesele bibliotecilor de cercetare din
Europa, a universităților lor și a cercetătorilor, lucrând în
strânsă colaborare cu membrii săi pentru:
• creșterea și adăugarea de valoare la eforturile
comunității bibliotecilor de cercetare din Europa și din
întreaga lume,
• promovarea sinergiei și progresul privind politicile
bibliotecilor de cercetare, precum și a serviciilor de
informare și pentru management mai eficient și mai
productive,
• conservarea patrimoniului cultural european prin
prezentarea și punerea la dispoziție a unor servicii
de cea mai bună calitate pentru a-și ajuta membrii
să țină pasul cu schimbările din era digitală și pentru
îmbunătățirea accesului, precum și pentru prezervarea
propriilor colecții.

A 41-a Conferință Anuală a LIBER
Biblioteca Universității din Tartu, Tartu, 27 – 30 iunie,
2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

Pentru perioada 2009-2012, LIBER are drept priorități
următoarele:
• comunicarea științifică,
• digitizare și regăsirea resurselor,
• valorificarea colecțiilor de patrimoniu național și
prezervare,
• organizare și resurse umane,
• servicii pentru membri.

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII
•

•
•
•
•

•

conferințe, seminarii și ateliere de lucru pentru
profesioniștii din cele mai renumite biblioteci de
cercetare din Europa pentru a dezbate și analiza
subiecte de interes comun,
un mediu de lucru colaborativ pentru schimb de
informații și bune practici între membri,
promovare și lobby la nivel european,
participare în proiecte finanțate de UE,
diseminare informațională, communicate de presă și
publicații, incluzând LIBER Quarterly, Revista Europeană
a Bibliotecilor de Cercetare – o revistă cu Acces Deschis,
găzduire de parteneriate și cooperare cu actori cheie și
alte rețele cu relevanță.

Cea mai bună cale de a vă familiariza cu LIBER este de a
participa la Conferința Generală Anuală.
În fiecare an, profesioniștii din domeniul informației din
întreaga Europă, se reunesc în cadrul Conferinței Anuale
pentru a face din acest eveniment un prilej de dezbateri
și comunicare; stabilirea de legături și colaborare;
identificarea necesităților și împărtășirea ideilor și a
informației la nivel European.
Conferințele Anuale ale LIBER sunt găzduite de
bibliotecile europene, care oferă membrilor noștri o mare
șansă de a se întâlni în orașe precum Sankt Petersburg,
Groningen, Uppsala, Istanbul, Toulouse, Aarhus și
Barcelona. În 2012, Conferința Anuală va fi găzduită de
colegii noștri de la Biblioteca Universității din Tartu în
Estonia.

Pe agendă vor fi subiecte precum:
• Accesul deschis, date primare și fluxuri inovative în
activitatea de cercetare,
• digitizare,
• prezervare (digitală),
• dezvoltarea abilităților conducere și planificarea
preluării,
• acreditare,
• arhitectura bibliotecilor,
• securitate,
• măsurarea calității.
Membrii LIBER sunt invitați să:
• participe la conferințele LIBER, la seminarii, atelierele
de lucru și în proiecte,
• contribuie la dezbatere și să pună idei pe agenda
comună,
• să se alăture sau să-și folosească nivelul de expertiză
pentru a iniția grupuri de lucru pentru a întreprinde,
împărtăși și aduna ceilalți membri în jurul lor.
Strategia este în curs de evaluare iar o nouă Strategie va fi
publicată în toamna anului 2012.

