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Nazwa stowarzyszenia w założeniu nawiązywać miała zarówno do pojęcia książki, 
jak i wolności. Stowarzyszenie powstało w 1971 r. Działa pod auspicjami Rady 
Europy współpracując z Komisją Europejską na rzecz bibliotek naukowych. Obecnie 
(od 2009 r.) siedziba LIBER znajduje się w Hadze.  
 
Zrzesza biblioteki naukowe z krajów należących do Rady Europy (także jej członków 
stowarzyszonych tj. Kanada, USA czy Turcja). Skupia ponad 400 instytucji (jest to 
największe europejskie stowarzyszenie bibliotekarskie).  
 
Członkami LIBER w Polsce są:  

— Biblioteka Politechniki Gdańskiej, 
— Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
— Biblioteka Narodowa, 
— Bibliotka Gdańska PAN, 
— Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 
— Biblioteka Politechniki Warszawskiej, 
— Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 
— Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki 

 Wrocławskiej. 
 
Misją LIBER jest wsparcie bibliotek członkowskich w procesie wdrażania światowej 
klasy warunków do badań naukowych dla swojego środowiska. Działalność 
stowarzyszenia odbywa się w duchu współpracy i inkluzywności ukierunkowanych na 
upowszechnianie wysokiej jakości usług, promowanie wolności intelektualnej i 
wielowymiarowej współpracy, sprawnego zarządzania zasobami, wsparcia dla 
liderów otwartych na zmiany oraz równości szans i wykorzystania potencjału 
bibliotek. 
   
Nadrzędne cele działalności LIBER w ramach strategii 2018-2022: 
1)  Innowacyjna komunikacja naukowa: 

— promowanie modelu open access dla publikacji naukowych - biblioteki jako 
instytucje wspierające innowacyjne formy publikowania; 
— zarządzanie danymi badawczymi. Wdrażanie zasad FAIR dla danych 

 (wsparcie na etapie projektów badawczych i archiwizacji w  repozytoriach); 
— rozwijanie i promocja innowacyjnych wskaźników oceny badań  naukowych; 
— rozwijanie i promocja innowacyjnego recenzowania artykułów  naukowych 

(peer review). 
Prace nad realizacją tego bloku zadań trwają w grupach: Copyright & Legal Matters, 
Innovative Metrics, Open Access. 
Realizowane są projekty takie jak: OpenAIRE, HuMetricsHSS, EOSCPilot i FOSTER. 
 
2) Umiejętności i Usługi Cyfrowe:  

— zmiana filozofii rozwoju usług, których podmiotem ma być użytkownik i sprawna 
odpowiedź na jego potrzeby; 

http://libereurope.eu/blog/2017/12/08/implementing-fair-data-principles-role-libraries/


— edukacja pracowników bibliotek i naukowców w zakresie umiejętności 
 cyfrowych; 

— wzmocnienie roli bibliotek w zakresie rozwoju cyfrowego dziedzictwa i 
 cyfrowej humanistyki; 

— stymulowanie rozwoju nauki obywatelskiej; 
— przygotowanie bibliotek do wsparcia profesjonalnego procesu eksploracji 

 tekstu i danych (text & data mining); 
— monitorowanie zagadnień prawnych i prawnoautorskich oraz 

 poradnictwo w tym zakresie na rzecz środowiska naukowego; 
— promowanie idei etyki informacji dostosowanej do potrzeb środowiska 

 cyfrowego.  
Prace nad realizacją tego bloku zadań trwają w grupach: Leadership Programme 
oraz Digital Humaities & Digital Cultural Heritage. 
Realizowane są projekty: EOSCPilot i OpenMinTeD. 
 
3) Infrastruktura badawcza:  

— usługi wspólne i usługi w chmurze gwarantujące bibliotekom większą 
 stabilność w zakresie funduszy, zarządzania i rozwoju infrastruktury; 

— wykorzystanie doświadczenia bibliotek w zakresie metadanych na rzecz 
 zapewnienia interoperacyjności i dostępności treści; 

— rozwój wytycznych do zarządzania danymi, których znaczenie dla  bibliotek 
naukowych nieustannie rośnie; 

— tworzenie infrastruktury otwartej na współpracę pomiędzy różnymi 
 dyscyplinami nauk z uwzględnieniem ich indywidualnych wymagań.  
Prace nad realizacją tego bloku zadań trwają w grupach: Research Data 
Management oraz Architecture Forum. 
Realizowane są projekty: OpenAIRE, EOSCPilot, OpenMinTeD, EUDAT i AARC2. 
 
 
W ramach swych zadań strategicznych LIBER:  

— organizuje doroczną konferencję, a w jej ramach warsztaty i szkolenia;  

— prowadzi Emerging Leaders Programme i Journées Programme 
 (odpowiednio - szkolenia dedykowane kadrze kierowniczej i dyrektorom 
 bibliotek naukowych); 

— popularyzuje najlepsze praktyki poprzez wydawanie publikacji 
 dotyczących bieżących trendów w działalności bibliotek naukowych 
 (broszury, przewodniki oraz czasopismo „LIBER Quarterly Journal”); 

— prowadzi warsztaty, seminaria oraz tworzy materiały popularyzujące 
 zmiany w bibliotekach naukowych.  

 
Korzyści z członkostwa:  

— nadążanie za zmianami (LIBER sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń 
 poprzez udział członków w komitetach, zespołach roboczych i forach, 
 zapewnia pozyskiwanie bieżącej informacji o działaniach stowarzyszenia, 
 wspiera uczestnictwo w projektach europejskich takich jak np. 
 Europeana); 

— LIBER deklaruje realne oddziaływanie na biblioteki członkowskie w celu 
 podnoszenia rangi ich instytucji macierzystej; 

— promocja działań biblioteki członkowskiej na portalu LIBER; 
— opublikowanie metadanych i pełnych tekstów rozpraw naukowych na 

 portalu DART-Europe;  

http://libereurope.eu/events/liber-2018-lille-annual-conference/


— udział w lobbingu na rzecz bibliotek, reformy prawa autorskiego czy TDM 
 (text & data mining) – LIBER pośredniczy w dotarciu głosu bibliotek 
 naukowych do instytucji europejskich; 

— kształcenie liderów bibliotek poprzez warsztaty, konferencje, seminaria 
 (udział członków LIBER na preferencyjnych warunkach);  

— 10% zniżki na publikacje Association of Research Libraries;  
— możliwość głosowania na dorocznych zebraniach i bycia nominowanym  do 
zarządu.  

 
 

Oprac. na podstawie LIBER [online], http://libereurope.eu/ [dostęp 12.12.2017]. 

 

 

 


