LIBER HAKKINDA

LIBER profesyonel bir ağ ile Avrupa araştırma kütüphaneleri
topluluğunun sesi olma gorevini üstlenmiştir.
Üyeliğimiz bir çok değişik alandan, üniversite ve araştırma
kütüphanelerini, milli kütüphaneleri ve tüm Avrupa ve
çevresinde enformasyon alanında çalışanları kapsamaktadır.

VERİLER VE GERÇEKLER
•
•
•
•

Avrupa Konseyi’nin yardımları ile 1971 yılında kurulan
40’ın üzerinde ülkede 430’dan fazla araştırma
enstitüsünün içinde olduğu bir ağ
Hollanda Kraliyet Kütüphanesi’nin ev sahipliğini yaptığı
bir Sekreterlik
Kaliteli hizmet, destek, proje geliştirme, inovasyon teşviki
ve bilgi paylaşımı işlerini yürüten 5 kişilik Yönetim
Komitesi

LIBER’E ÜYELİK

Avrupa’daki bir araştırma kütüphanesini, milli kütüphaneyi,
kütüphane teşkilatını, araştırma bölümünü veya şirketini
temsil ediyor musunuz?
LIBER ağına üye olun ve enstitünüz Avrupa araştırma
kütüphaneleri haritasında yerini alsın!
LIBER üyesi olarak:
• Tüm LIBER konferans, seminer ve atölye çalışmalarına
%25 ile %50 arası indirimle katılabilir
• Destek ve lobi çalışmalarında yer alabilir
• AB projelerine katılarak bütçe desteği talebinde
bulunabilir
• Daha bir çok aktiviteye, tartışmaya ve ortaklığa
katılabilirsiniz.
Bize http://www.libereurope.eu/join adresinden katılın
Bizi takip edin:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416
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MİSYONUMUZ

LIBER DÜNYASI BURADA BAŞLIYOR

2009-2012 İÇİN ÖNCELİKLER

LIBER Avrupa’daki araştırma kütüphanelerinin ve dahil
oldukları üniversitelerin ve araştırmacıların çıkarlarını
temsil etmekte ve üyeleriyle yakından şu alanlarda
çalışmaktadır:
• Avrupa ve dünya araştırma kütüphaneleri toplumunun
çalışmalarını geliştirmek ve değerlendirmek
• araştırma kütüphanelerinin ortaklığını ve
faaliyetlerinin gelişmesini, aynı zamanda verimli
ve etkili bilgilendirme ve yönetim hizmetlerini
desteklemek
• üyelerin dijital çağda gerçekleşen yeniliklere ayak
uydurmasında en iyi kalitede hizmet sağlayarak
ve koleksiyonların muhafaza edilmesi ve erişimini
geliştirerek, Avrupa kültürel mirasını korumak

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

Önümüzdeki üç yıl boyunca LIBER’in öncelik vereceği
alanlar:
• Akademik iletişim
• Dijitalleşme ve kaynak keşfi
• Milli miras kolleksiyonları ve bunların korunması
• Teşkilat ve insan kaynakları
• Üyelere hizmetler

ETKİNLİK VE HİZMETLER
•

•
•
•
•

•

Ortak fayda mevzularının görüşülmesi ve tartışılması
amacıyla Avrupa’nın en iyi araştırma kütüphaneleri
uzmanları için düzenlenen konferans, seminer ve
atölye çalışmaları
Üyeler arası kaliteli hizmet ve enformasyon
paylaşımını sağlayan işbirliği
Avrupa sahasında destek ve lobi
AB tarafından finanse edilen projelere katılım
Güncel bilgilerin ve basın duyurularının paylaşımı ve
LIBER Quarterly ve the Journal of European Research
Libraries yayımlarının dağıtımı
Bu alanda önemli kurum ve ağlar arası işbirliği ve
dayanışmayı teşvik

LIBER’i tanımanın en iyi yolu Yıllık Konferanslara katılarak
mümkün.
Her yıl Avrupa’nın her köşesinden enformasyon uzmanları
diyalog ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla LIBER Yıllık
Konferansı’na katılarak cazip bir toplantı merkezinin
oluşmasını sağlamaktadırlar; ve bu sayede bağlantı ve
ortaklık güçlendirmekte, ihtiyaçları saptamakta ve Avrupa
ölçeğinde bilgi ve fikir alışverişini sağlamaktadırlar.
LIBER Yıllık Konferansları Avrupa’daki kütüphaneler
tarafından ev sahipliği edilir ve bu sayede üyelerimiz St.
Petersburg, Groningen, Uppsala, İstanbul, Toulouse, Aarhus
ve Barcelona gibi farklı Avrupa şehirlerinde toplanma
imkanına sahip olurlar. 2012 Yıllık Konferansına Estonya
Tartu Üniversite’sinde görevli üyelerimiz ev sahipliği
yapacaklardır.

Gündemde yer alacak konular:
• Halka açıklık, e-bilim, birincil veriler ve yenilikçi
araştırma çalışmaları
• Dijitalleşme
• Dijital koruma
• Liderlik gelişimi ve intikal planlaması
• Yetkilendirme
• Kütüphane mimarisi
• Güvenlik
• Kalite ölçümü
LIBER üyeleri ayrıca:
• LIBER konferanslarına, seminerlerine, atölye
çalışmalarına ve projelere katılabilir
• Görüşmelere katılabilir ve fikir sunabilir
• Araştırma konuları üstlenmek ya da paylaşmak
ve diğer LIBER üyelerini bir araya getirmek üzere
çalışma gruplarına katılabilir veya bu grupların
deneyimlerinden faydalanabilirler.
Stratejimiz şu an incelenme aşamasındadır. Yeni LIBER
stratejisi 2012 sonbaharda yayınlanacaktır.

