OM LIBER

LIBER är ett nätverk för specialister och ett språkrör för de
samlade europeiska forskningsbiblioteken.
Våra medlemsinstitutioner representerar ett brett spektrum
av europeiska nationalbibliotek och forskningsbibliotek vid
universitet, högskolor, myndigheter och institut. Vi samlar
specialister även från andra världsdelar.

FAKTA OCH SIFFROR
•
•
•
•

Grundat 1971 under Europarådets beskydd
Ett nätverk med över 430 forskningsinstitutioner från
mer än 40 länder
Ett sekretariat vid nederländska Nationalbiblioteket i
Haag
Fem styrkommittéer som initierar och förmedlar
utbyte av information, kvalitet, opinionsbildning,
projektutveckling och innovation

BLI MEDLEM

Representerar du ett europeiskt forskningsbibliotek,
nationalbibliotek, biblioteksorganisation, universitet,
myndighet eller institut?
Sätt din institution på den europeiska
forskningsbibliotekskartan och bli medlem i LIBER:s
nätverk.
Som LIBER-medlem kan du:
• delta i våra konferenser, seminarier och workshops
med en kostnadsreduktion på 25–50 procent
• bidra till biblioteksfrämjande opinionsbildning och
lobbyverksamhet
• få utvecklingsanslag genom att delta i EUfinansierade projekt
• delta i andra aktiviteter, debatter och partnerskap
Anmäl medlemskap på: http://www.libereurope.eu/join
Håll dig uppdaterad på:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416
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“Making the case
for European
Research Libraries”

VÅRT UPPDRAG

BÄSTA SÄTTET ATT FÖRSTÅ LIBER

PRIORITERINGAR 2009–2012

LIBER tar tillvara och bevakar de europeiska forskningsbibliotekens, universitetens och forskarnas intressen.
Tillsammans med sina medlemmar arbetar LIBER för att:
• utveckla och berika den europeiska och internationella forskningsbiblioteksgemenskapen
• gynna samverkan och utveckling i frågor om bibliotekspolitik och effektiv informations- och verksamhetsservice med hög verkningsgrad
• trygga det europeiska kulturarvet genom att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet för att stödja
medlemmarnas ansträngningar att följa den moderna
teknikutvecklingen och öka tillgängligheten till samlingarna

Kom till LIBER:s 41:a Årskonferens
i Tartu universitetsbibliotek den 27–30 juni 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

De senaste tre åren har LIBER koncentrerat sina
ansträngningar på följande punkter.

AKTIVITETER OCH TJÄNSTER

Årskonferenserna tas emot av bibliotek runt om i Europa
och ger möjlighet till nya upplevelser. De senaste åren har
de ägt rum i S:t Petersburg, Groningen, Uppsala, Istanbul,
Toulouse, Århus och Barcelona. 2012 samlas LIBER i
Estland med Tartu universitetsbibliotek som värd.

•

•
•
•
•

•

Konferenser, seminarier och workshops, där kvalificerade medarbetare från gedigna forskningsbibliotek
diskuterar ämnen av gemensamt intresse
God samverkansmiljö för utbyte av information och
framgångsrika lösningar
Opinionsbildning och lobbyverksamhet på europeisk
nivå
Deltagande i EU-finansierade projekt
Spridning av information, pressmeddelanden och
publikationer, särskilt open access-tidskriften LIBER
Quarterly, the Journal of European Research Libraries
Partnerskap och samarbete med nyckelpersoner och
grunden för andra lämpliga nätverk

Delta i LIBER:s årskonferenser så inser Du värdet av
organisationen
Varje år samlas informationsspecialister från hela Europa
för att göra LIBER-konferensen till en attraktiv mötesplats
där dialog och kommunikation underlättas. Skaffa dig nya
kontakter och nätverk för samarbete. Underrätta dig om
nya behov och dela med dig av tankar och informationer i
en bred europeisk miljö.

•
•
•
•
•

Vetenskaplig kommunikation
Digitalisering och tillgänglighet
Kulturarvet och dess bevarande
Organisations- och personalfrågor
Medlemstjänster

På agendan står ämnen som:
• Open access, e-science och forskningens infrastruktur
• Digitalisering och långsiktigt digitalt bevarande
• Ledarskapsutveckling och kompetensbevarande
• Fri rörlighet i biblioteksvärlden
• Biblioteksarkitektur
• Säkerhetsfrågor
• Kvalitetsmätning
LIBER:s medlemmar välkomnas att:
• delta i LIBER:s konferenser, seminarier, workshops och
utvecklingsprojekt
• medverka i biblioteksdebatten och framföra nya idéer
för fördjupad diskussion
• utnyttja och förmedla sin expertis i nya och gamla
arbetsgrupper och locka andra medlemmar till aktivt
deltagande
Under hösten 2012 utarbetas en ny strategisk plan.

