
Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας αλλάζει και οφείλει να αλλάζει, αφουγκράζεται τις ανάγκες των αναγνωστών της 
και προσαρµόζεται κατάλληλα. Το 2017 ήταν µια χρονιά κατά την οποία συντελέστηκαν θετικές αλλαγές µε γνώµονα πάντα την 
πληρέστερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των αναγνωστών. Ο πρώτος όροφος σφύζει από ζωή: µαθητές και φοιτητές επιλέγουν 
σταθερά το αναγνωστήριο του πρώτου ορόφου «γιατί η καλαισθησία ξεκουράζει και διεγείρει το πνεύµα», όπως συχνά διατυπώ-
νουν οι νεαροί αναγνώστες. Καινούρια µαθήµατα ενηλίκων που ανταποκρίνονται στις σηµερινές ανάγκες της κοινωνίας έκαναν 
ποδαρικό µέσα στο 2017, µιας και η βιβλιοθήκη ενστερνίζεται τη χρησιµότητα της διά βίου µάθησης. Επιπλέον, µε την υποστήριξη 
του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) και του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η κινητή µας 
Βιβλιοθήκη συνεχίζει να επισκέπτεται σχολεία και χωριά του Ν. Ηµαθίας. Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς το κοινό η 
Βιβλιοθήκη βοηθά στην επιτέλεση υπηρεσιών e-Gov που σχετίζονται µε αιτήσεις για πετρέλαιο θέρµανσης και εκτύπωση τελών 
κυκλοφορίας ως και αιτήσεις σε προγράµµατα ΟΑΕ∆ και ανανέωση κάρτας ανεργίας.
Η απόκτηση της action camera διαθέσιµη προς δανεισµό, ο δεύτερος 3D εκτυπωτής, το υπερσύγχρονο scanner για την 
ψηφιοποίηση παλιών εφηµερίδων και φωτογραφιών είναι µερικές από τις καινοτόµες αλλαγές στις οποίες προχώρησε η 
βιβλιοθήκη µέσα στο 2017. 
Η συλλογή συνεχώς εµπλουτίζεται τόσο µε νέες εκδόσεις, µε βιβλία αιχµής αλλά και µε βιβλία απαράµιλλης λογοτεχνικής και 
καλλιτεχνικής αξίας, αποτέλεσµα γενναίων δωρεών αλλά και ευγενικών χορηγιών. Οι αγορές των καινούριων βιβλίων 
ξεπερνούν τα 3.800 αντίτυπα. Η Βιβλιοθήκη, όπως κάθε ζωντανός οργανισµός, εξελίσσεται, αλλάζει, προχωράει µπροστά. 
Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι ο κάθε αναγνώστης, υποστηρικτής, θαυµαστής του έργου της Βιβλιοθήκης, που µε την 
ηθική και κυρίως οικονοµική υποστήριξη ενισχύει το όραµα της Βιβλιοθήκης. 
Οι µεγαλύτερες αλλαγές τις περισσότερες φορές συντελούνται αθόρυβα. Έτσι και η Βιβλιοθήκη, χωρίς τυµπανοκρουσίες, αλλάζει 
µαζί µε τους αναγνώστες της και συνδιαµορφώνουν µια κοινωνία µε πρόσβαση στη γνώση και στην καινοτοµία.
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Η Πρόεδρος του Εφορευτικού συµβουλίου
Φωτεινή Χαµιδιελή
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Ένα ξεχωριστό πρωτότυπο 
χαρακτικό (λιθογραφία-δοκίµιο) µε την 

υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα χαράκτη 
και ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση 

απέκτησε η Βιβλιοθήκη.
Μία ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά του 

ιστορικού τέχνης και συγγραφέα 
κ. Νίκου Γρηγοράκη.
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Σύνολα

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ

ΜΕ∆ΟΥΣΑ
Ψηφιακό αποθετήριο

Studio ηχοχράφησης
MEDIALAB

Συλλογές
Τεκµήρια
Video
Βιβλία
Εικόνες
Συγγραφείς

19
8.534

99
3.460
4.041
2.269

Κρατήσεις
Ώρες χρήσης

Σύνολο Μελών
Νέα Μέλη το 2017

29
87

33.014
884

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Επισκέψεις
Μαθητές

155
3.442

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

∆ΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

  
Παιδικό τµήµα
Τµήµα εφηµερίδων - περιοδικών 
και τοπικής ιστορίας
1ος όροφος
Σύνολα

908
 

1.331
6.753

8.992

2.832
 

1.598
11.194

58.267

•νέες τεχνολογίες •δηµιουργική γραφή
•3d printing •WordPress •PressReader •Gmail
  48   Μαθήµατα 
  296 Άτοµα

∆ανεισµοί Τεκµηρίων 2017
  155.588

Ετήσια επισκεψιµότητα 
βιβλιοθήκης 122.244

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΝΕΙΣΜΩΝ
1999-2017
3.333.373 Περίοδοι   Ώρες Χρήσης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν    296
Παιδιά που συµµετείχαν  6.270

41
93

12.313

           VERIA TECH LAB
                   Με την υποστήριξη της Αµερικανικής Πρεσβείας πραγµατοποιήθηκαν στη 
                   βιβλιοθήκη, νέες καινοτόµες δράσεις τεχνολογίας για παιδιά και νέους. 

ΜΕΛΗ

121.082
2.397

222.994
346.473

∆ανειστικά Κέντρα
∆ροµολόγια
∆ανεισµοί Τεκµηρίων

ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

102 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
• Σεµινάρια • Παρουσιάσεις βιβλίων
• Προβολές ταινιών • Συναυλίες
• ∆ιαλέξεις • Σεµινάρια µαγειρικής
• Προβολή εκδηλώσεων µέσω live streaming


