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Πρόλογο̋
Οι βιβλιοθήκε̋ σ’ όλο τον κόσµο προσπαθούν να αποκτήσουν ξανά επαφή 

µε το κοινό του̋ και να ανταποκριθούν στι̋ ανάγκε̋ τη̋ νέα̋ ψηφιακή̋ 

εποχή̋,  µια̋ εποχή̋ που απαιτεί µεγαλύτερη ευελιξία και αλληλεπίδραση 

µε το κοινό.  Η χρονιά που µα̋ πέρασε σηµατοδότησε σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ 

στην οργάνωση και το άνοιγµα τη̋ βιβλιοθήκη̋ στην κοινωνία.  Η ιδιαίτε-

ρα µεγάλη ανταπόκριση του κοινού έρχεται να δηµιουργήσει περισσότερε̋ 

υποχρεώσει̋ από την πλευρά τη̋ για ανάπτυξη υπηρεσιών που θα συµβάλ-

λουν αποφασιστικά στη βελτίωση ποιότητα̋ ζωή̋ των πολιτών.

Τα µνηµόνια συνεργασία̋ που υπογράψαµε στι̋ αρχέ̋ του 2007 µε τη Νο-

µαρχιακή Αυτοδιοίκηση τη̋ Ηµαθία̋ και την ΤΕΔΚ του Νοµού έδωσαν πολύ 

νωρί̋ το στίγµα τη̋ νέα̋ δυναµική̋ πορεία̋ µε βασικό µέληµα και απώτε-

ρο σκοπό τη δηµιουργία ενό̋ µοντέρνου δικτύου υπηρεσιών Βιβλιοθήκη̋ 

και Πληροφόρηση̋, που θα καλύπτει όλο το νοµό. Μάλιστα οι συνεργασίε̋ 

αυτέ̋ ήδη συνέβαλαν στην υλοποίηση των καλοκαιρινών δράσεων δηµι-

ουργική̋ έκφραση̋ και καινοτοµία̋ καθώ̋ και του µήνα τεχνολογία̋, δύο 

προγραµµάτων που έφεραν για πρώτη φορά σε επαφή τι̋ υπηρεσίε̋ Βιβλιο-

θήκη̋ και Πληροφόρηση̋ µε εκατοντάδε̋ συµπολίτε̋ από αποµακρυσµένε̋ 

περιοχέ̋ του νοµού µα̋.

Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι και υπερήφανοι για τη χρονιά που µα̋ πέ-

ρασε.

Επιπλέον σηµαντικό επίτευγµα τη χρονιά αυτή ήταν η συνεχιζόµενη συµµε-

τοχή τη̋ Βιβλιοθήκη̋ σε διεθνή προγράµµατα. Τρει̋ νέε̋ δράσει̋ προστέ-

θηκαν το 2007 στην επιτυχηµένη από το 1993  µέχρι σήµερα συµµετοχή 

τη̋ Βιβλιοθήκη̋ σε προγράµµατα µε απευθεία̋ χρηµατοδότηση από την 

Ε.Ε. Το πρόγραµµα UNTOLD «Ψηφιακέ̋ διηγήσει̋ από µετανάστε̋» και 

το πρόγραµµα ENTITLE «Προώθηση τη̋ διά βίου µάθηση̋ µέσω των Βι-

βλιοθηκών» θα συµβάλουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων υπηρεσιών για 

το ευρύ κοινό. Από την άλλη πλευρά η συµµετοχή τη̋ Βιβλιοθήκη̋ µα̋ ω̋ 

εκπροσώπου τη̋ Ελλάδο̋ στο θεµατικό δίκτυο τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ψηφιακή̋ 

Βιβλιοθήκη̋ επιβεβαιώνει το κύρο̋ του οργανισµού µα̋ στη διεθνή σκηνή 

και µα̋ γεµίζει µε αισιοδοξία και δύναµη για τα επόµενα χρόνια.

Τέλο̋, µεγάλη επιτυχία που θα σηµατοδοτήσει την έναρξη τη̋ σταδιακή̋ µε-

ταµόρφωση̋ των χώρων τη̋ Βιβλιοθήκη̋ αποτελεί η έγκριση από το Ίδρυ-

µα Σταύρο̋ Νιάρχο̋ τη̋ εξολοκλήρου  χρηµατοδότηση̋ τη̋ ανακαίνιση̋ 

του παιδικού τµήµατο̋ τη̋ Βιβλιοθήκη̋.

 Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Εφορεία̋  Ο Διευθυντή̋

 Δηµήτρη̋ Γκέκα̋        Γιάννη̋ Τροχόπουλο̋

Preface
Libraries all over the world are trying on one hand to get closer to their cus-

tomers and on the other hand to correspond to the needs of the new digital 

era. It is certain that present time demands more flexibility and interactivity 

with the public. 2007 was very successful for the library in implementing 

changes in its structure and in opening its services to the public. At the 

beginning of 2007 the library signed memorandum of cooperation with the 

prefecture of Imathia and the committee of all municipalities of the region. 

The main purpose of this cooperation is the development of a network of 

library and information services across the county. In the meantime, those 

agreements helped enormously the implementation of the summer activities 

plan and the technology month, two programs which managed for the first 

time to get people from remote areas to use library services. The library in 

2007 not only continued its successful action but opened also new channels 

of communication with the public. Again, the staff of the library was the most 

important asset in that successful year.

Three new projects were added this year in the very effective from 1993 

participation of the library in actions funded directly from E.U. Operation 

“Untold: digital stories with immigrants” and project “ENTITLE: Europe’s 

New Libraries together in Transversal Learning Environment” will contribute 

to the development of new innovative services for our customers. Whereas, 

the selection of our library as national representative at the thematic net-

work of the European Digital Library confirms the authority of our library 

and provides us with strength and courage for the years to come.

 The Head of the Library Comittee The Director

 Dimitris Gekas       Giannis Trohopoulos



Η Αποστολή µα̋
Η Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη τη̋ Βέροια̋ φιλοδοξεί να γίνει µία από 

τι̋ κορυφαίε̋ δηµόσιε̋ βιβλιοθήκε̋ στον κόσµο.

Το Όραµά µα̋
Να συνεισφέρουµε στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ ζωή̋ των πολιτών 

τη̋ Βέροια̋ και των κατοίκων τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ µε την παροχή 

καινοτόµων υπηρεσιών και τη δηµιουργία ξεχωριστών εµπειριών.

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ διαδικασία̋ η Βιβλιοθήκη προχωρεί στη 

δηµιουργία του πρώτου δικτύου υπηρεσιών Βιβλιοθήκη̋ και 

Πληροφόρηση̋ στο νοµό µε τη συνεργασία όλων των δήµων τη̋ 

περιοχή̋.

Σχεδιάζουµε να παρέχουµε
•  Ένα φιλικό και ζωντανό περιβάλλον µάθηση̋ και γνώση̋ για του̋ 

συµπολίτε̋ µα̋

• Τεχνολογία που θα βοηθά και θα εµπλουτίζει τι̋ προοπτικέ̋ των 

πολιτών

• Πρόσβαση σε έντυπε̋ και ψηφιακέ̋ συλλογέ̋, που ανταποκρίνονται 

στι̋ ανάγκε̋ του κοινού

• Προγράµµατα, υπηρεσίε̋ και δραστηριότητε̋ που προωθούν 

τη δηµιουργικότητα και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αισθήµατο̋ 

«κοινότητα̋»

• Φιλικό και άριστα εκπαιδευµένο προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται 

µε αποτελεσµατικότητα τι̋ απαιτήσει̋ του κοινού.

• Πρόσβαση σε ένα δίκτυο από εθελοντικά σωµατεία, δηµόσιου̋ 

τοπικού̋ φορεί̋ και πολιτιστικού̋ οργανισµού̋  για την  καλύτερη  

αξιοποίηση των διαθέσιµων  πηγών.
Our mission
Veria Public Library seeks to be one of the leading public libraries in the 

world.

Our vision
Veria Public Library strives to enhance the quality of life of the citizens of 

Veria and the inhabitants of the region through the provision of innovative 

services and creative experiences that inspire people to make a positive 

impact on their communities. As part of this process, the Library is devel-

oping a partnership to create a network of library and information services 

in the region which will be the first in the country.

Specifically, for its user 

population, Veria Public Library 

will provide
• A friendly and lively cultural and learning environment

• Technology that helps to broaden citizen’s perspectives

• Access to physical and digital collections that reflect the needs of the 

community

• Programs, services and activities which promote creativity and foster 

“community” feeling

• Well trained and friendly staff always able to support effectively the 

needs of the citizens

• A network of community institutions, public local agencies and other 

cultural organizations across the country to make better use of available 

resources.

Veria Public Library, through its innovative use of technology, expects to 

be a role model of technologically driven creativity and innovation for 

public libraries in Southern Europe and beyond.
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Η Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη τη̋ Βέροια̋ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνική̋ Παιδεία̋ και Θρησκευµάτων και 

εξυπηρετεί την πόλη τη̋ Βέροια̋, το νοµό τη̋ Ηµαθία̋ και γειτονικού̋ νοµού̋.  Οι υποδοµέ̋ τη̋ περιλαµβάνουν 

ένα κεντρικό κτίριο, δύο κινητέ̋ βιβλιοθήκε̋ και ένα παράρτηµα, που στεγάζεται σε δηµοτικό σχολείο. Η Βιβλιοθήκη 

παρέχει παραδοσιακέ̋ υπηρεσίε̋ (δανεισµό̋ υλικού, αναγνωστήριο) και νέε̋ ηλεκτρονικέ̋ και διαδικτυακέ̋ 

υπηρεσίε̋, πρωτόγνωρε̋ για τα ελληνικά δεδοµένα.  Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στη προσέλευση κοινού από 

χαµηλά κοινωνικά στρώµατα.

Εξυπηρετεί όλο τον πληθυσµό τη̋ περιοχή̋ και προσπαθεί να ικανοποιήσει τι̋ πληροφοριακέ̋, εκπαιδευτικέ̋ 

και ψυχαγωγικέ̋ ανάγκε̋ των πολιτών. Η Βιβλιοθήκη είναι πρώτη σε συµµετοχέ̋ σε δράσει̋ µε απευθεία̋ 

χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. (10 δράσει̋ στη σειρά από το 1993) και εκπροσωπεί διεθνώ̋ τη χώρα µα̋ εδώ και 

15 χρόνια. Προσελκύει ολοένα και περισσότερο, µέσω των πολιτιστικών προγραµµάτων και των δηµιουργικών 

δράσεων, άτοµα µε ειδικέ̋ ανάγκε̋ και του̋ βοηθά να αποκτήσουν βασικέ̋ δεξιότητε̋, αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίµηση. Με τι̋ Κινητέ̋  µα̋ Βιβλιοθήκε̋ επισκεφτήκαµε 40 δανειστικά κέντρα όλο το 2007, κυρίω̋ σε 

αποµακρυσµένε̋ περιοχέ̋. Καθώ̋ αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλο̋ τη̋ Βιβλιοθήκη̋ ω̋ κέντρο 

µάθηση̋ και δηµιουργία̋, τα νέα παιδιά µα̋ πλησιάζουν πιο κοντά. Η Βιβλιοθήκη πειραµατίστηκε µε εργαλεία 

τεχνολογία̋ Web 2.0. και βοήθησε στη δηµιουργία πρωτότυπου ψηφιακού υλικού και στη διάδοση τη̋ χρήση̋ 

τεχνολογία̋ παιχνιδιών, πάντα µε µεγάλη συµµετοχή από του̋ πολίτε̋.  Κατά µέσο όρο το 2007 κάθε µήνα 

γίνονταν 75 εγγραφέ̋ καινούριων µελών.  Ο συνολικό̋ αριθµό̋ των εγγεγραµµένων µα̋ µελών έχει ξεπεράσει 

τι̋ 24.000, ενώ οι δανεισµοί του υλικού µα̋  για το 2007 έφτασαν τα 210.084 τεκµήρια. Αυτέ̋ οι επιδόσει̋ είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικέ̋, αν αναλογιστεί κανεί̋ ότι η χώρα µα̋ δεν έχει αναπτυγµένη υποδοµή βιβλιοθηκών και οι 

πιο πρόσφατε̋ έρευνε̋ δείχνουν ότι ένα̋ στου̋ δύο Έλληνε̋ δεν διαβάζει, ενώ 52% δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ 

κανένα είδο̋ βιβλιοθήκη̋.

Veria Central Public Library is a public institution serving the city of Veria, the county of Imathia and other neigh-

boring counties. It operates a central library, a branch and two mobiles. It offers traditional as well as advanced 

web and online based services, most of them unknown in other libraries in Greece. It is particularly effective in 

reaching people who are less well off or have difficulties in reading and communication. It has the best record 

ever in participating in international projects (10 in a row from 1993) and has represented the Greek library world 

abroad for over 15 years.

We serve all parts of the community and do much to meet the informational, educational and recreational needs 

of people. As a dynamic learning organization we support individual learners’ needs, providing them with choices 

and flexibility, helping people to continue and return to learning. We also assist adults to become familiar with 

IT, understand the new era and support children in learning and communicating. People in general, by using our 

services, have also the opportunity to express their identities and share experiences. The library attracts gradually 

through its cultural and creative activities, disadvantaged people and helps them to gain basic skills, confidence and 

self-esteem.  All this effort is unique, especially if we take into account the fact that Greece does not have a proper 

library infrastructure and even the latest surveys show that one out of two citizens does not read at all whereas 

52% has never visited any kind of library. The library attracts the largest number of users in relation to its target 

population, of all libraries in Greece (24.000 members out of 55.000 citizens in the city) and has the best record 

of materials on loan (210.084 loaned this year). With our mobiles we make 40 stops in the countryside visiting 

villages and small towns. As the library’s role as a center for creativity and learning is evolving, more young people 

join our services. The library is experimenting a lot with new web 2.0 tools, creates new multimedia content and 

uses games technology, all with extensive citizen involvement.

H Βιβλιοθήκη

µε λίγα λόγια

The Library 

in few words
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Προσωπικό
Το προσωπικό τη̋ Βιβλιοθήκη̋ αποτελεί το σπουδαιότερο 

παράγοντα τη̋ ανάπτυξή̋ τη̋.  Μία ενθουσιώδη οµάδα ανθρώπων, 

πλήρω̋ καταρτισµένη στι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋ και µε την προσοχή 

πάντα στραµµένη στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, γράφει 

σχόλια στο ιστολόγιο, οργανώνει εκδηλώσει̋, δηµιουργεί pod-

cast / videocast κ.ά. Η συνεχή̋ συµµετοχή τη̋ Βιβλιοθήκη̋ στα 

διεθνή προγράµµατα µε χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. έδωσαν 

τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα επαγγελµατικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που παρέχει στο προσωπικό τι̋ απαραίτητε̋ πάντα 

δεξιότητε̋, ώστε να ανταποκρίνεται στι̋ υψηλέ̋ απαιτήσει̋ των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.

Library staff
Staff are the most important asset in our library. They post to our blog, 

organize events, create pod/videocasts etc. As a result of participation in 

international projects, the library established a professional program which 

is providing the personnel with the necessary skills to meet the high stan-

dards of our services. The Library already became a European center of 

excellence during the life time of the Pulman XT project and held a train-

ing workshop for high level library managers from Southern and Eastern 

European countries. Recently it was decided to replicate the learning 2.0 

program and we plan to provide by next summer a more extensive course 

on web 2.0 tools to all staff corresponding to the needs of a highly competi-

tive environment.
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Το προσωπικό τη̋ Βιβλιοθήκη̋ µε συναδέλφου̋ από άλλε̋ περιοχέ̋ κατά τη διάρκεια σεµιναρίου



Το ιστολόγιο και το Wiki τη̋ περιοχή̋ ήταν δύο νέε̋ 

εφαρµογέ̋ που υλοποίησε η Βιβλιοθήκη µέσα στο 2007. 

Από την άλλη πλευρά η δυνατότητα που δόθηκε στον 

κόσµο να χρησιµοποιήσει τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋ µε τρόπο 

δηµιουργικό µέσω τη̋ δράση̋  «Η πόλη µιλάει», 

έδωσε το στίγµα τη̋ νέα̋ στρατηγική̋ για τη συµµετοχή 

του κοινού στη δηµιουργία ψηφιακού υλικού και στην 

απόκτηση ψηφιακών εµπειριών.
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Τεχνολογία
Από τι̋ αρχέ̋ τη̋ δεκαετία̋ του ’90 η Βιβλιοθήκη άρχισε να επενδύει στι̋ νέε̋ 

τεχνολογίε̋. Η ενσωµάτωση διαφόρων εργαλείων των τεχνολογιών  επικοινωνία̋ 

και πληροφόρηση̋ σε όλε̋ τι̋ εκφάνσει̋ τη̋ λειτουργία̋ τη̋ Βιβλιοθήκη̋ 

βοήθησε στη δηµιουργία ενό̋ ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλοντο̋ για το 

κοινό. Μεταξύ 1993 και 1995 η Βιβλιοθήκη κατασκεύασε και κυκλοφόρησε 

την πρώτη κινητή µονάδα που πρόσφερε ηλεκτρονικέ̋ υπηρεσίε̋ σε 

αποµακρυσµένε̋ περιοχέ̋. Το 1998 µε την πρώτη εµφάνιση του Ίντερνετ η 

Βιβλιοθήκη εγκαινίασε ένα δίκτυο Κέντρων κατάρτιση̋ και ευαισθητοποίηση̋ 

στι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋. Για µία ακόµη φορά η Βιβλιοθήκη ήταν καινοτόµο̋ 

στην ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλου̋ φορεί̋ τη̋ περιοχή̋ στην κατεύθυνση 

παροχή̋ εκπαίδευση̋ στο κοινό και την αποτελεσµατική διαχείριση των 

πόρων. Κατά τη διάρκεια τη̋ δράση̋ του προγράµµατο̋ Light, µία ακόµη 

πρωτοβουλία µε χρηµατοδότηση από την Ε.Ε., η Βιβλιοθήκη σχεδίασε το 2005 

ένα διαδραστικό τουριστικό χάρτη τη̋ πόλη̋ τη̋ Βέροια̋, http://www.thever-

iagrid.org. Όλο το υλικό που υπάρχει στο χάρτη αυτό δηµιουργήθηκε από την 

εκπαιδευτική κοινότητα µε τη βοήθεια του προσωπικού τη̋ Βιβλιοθήκη̋. Το 

2007 συνδέθηκε µε την εξοικείωση αρχικά του προσωπικού τη̋ Βιβλιοθήκη̋ 

µε εργαλεία του λεγόµενου Web 2.0.  Τον Οκτώβριο έκανε την εµφάνισή του 

το ιστολόγιο τη̋ βιβλιοθήκη̋  http://blog.libver.gr, που έχει εξελιχθεί σε χώρο 

ανταλλαγή̋ απόψεων µε το κοινό, σε θέµατα από την καθηµερινή λειτουργία 

τη̋ Βιβλιοθήκη̋.

Συνεχίστηκαν τα δωρεάν εισαγωγικά σεµινάρια στι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋ που 

ξεκίνησαν το 1999 και εµπλουτίστηκαν µε προσθήκη θεµάτων όπω̋ είναι η 

χρήση των wikis, πώ̋ βάζουµε φωτογραφία στο flickr κ.ά.

Δηµιουργήσαµε το πρώτο wiki τη̋ περιοχή̋, http://blog.libver.gr/wiki όπου 

βρίσκεται το κτίριο τη̋ Βιβλιοθήκη̋.

Στόχο̋ όλων αυτών των δράσεων, η δηµιουργία του πλαισίου για µεγαλύτερη 

συµµετοχή των πολιτών στην ψηφιακή ζωή και η προώθηση του ρόλου τη̋ 

Βιβλιοθήκη̋ ω̋ Κέντρου Καινοτοµία̋ και Δηµιουργική̋ Έκφραση̋  για την 

κοινότητα.

Technology
Since the early 90s the Library began to invest in IT. The integration of various 

ICT tools in all aspects of its operation has helped to create an open and flexible 

environment for the end user. The Library has taken a very proactive role in 

using technologies to provide services for the public. This innovative approach 

was supported by continuous experimentation and knowledge sharing. 

Between 1993 and 1995 the library developed the first mobile library in Greece 

which offered access to material in electronic format to people in rural areas. 

In 1998 as the Internet was emerging the Library launched its network of In-

formation Society Training and Awareness Raising centers (ISTAR). It worked 

as model for promoting awareness and extending access to networks and basic 

Information Society services to business, SMEs, teleworkers and distance learn-

ers. Once again, the library was innovative in developing active partnership 

with other regional agencies in order to deliver cost effective information and 

training services to users.

The experimentation on a permanent basis with advanced technologies allowed 

the library to implement applications which gradually are engaging people in 

creating content rather than simply using a service. During the Light initiative, 

another international project, the Library developed in 2005 an interactive cul-

tural map of the city of Veria. Most of the resources available through the map 

were created by children and teachers. This approach was a precursor to the 

emerging new role for the library as regional center of creativity and learning. 

This year’s extended outreach program (Summer reading activities, Technology 

month, a series of pod/vidcasts created by the citizens) is part of the Library’s 

innovative approach in an effort to develop an inspiring, safe and accessible 

creative learning space and virtual environment for the citizen and not only to 

provide access to computers and the internet.

Finally, the creation of the WIKI of the neighborhood with an initial endorse-

ment by the library staff creates the framework for further involvement of the 

citizens and enhances the role of the library as a creative center for the com-

munity.
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Μήνα̋ τεχνολογία̋ 

Η Βιβλιοθήκη εγκαινίασε ένα µήνα προώθηση̋ τη̋ τεχνολογία̋, τον Οκτώβριο του 

2007. Οι  Κινητέ̋ Βιβλιοθήκε̋ επισκέφτηκαν 28 Δηµοτικά Διαµερίσµατα του Νοµού τη̋ 

Ηµαθία̋ (συνολικό̋ πληθυσµό̋ 78.000 κατοίκων) συµπεριλαµβανοµένων προαστίων 

τη̋ πόλη̋ τη̋ Βέροια̋. Για πρώτη φορά κάτοικοι αποµακρυσµένων περιοχών είχαν 

την ευκαιρία να µάθουν για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Κάποιοι, οι πιο τολµηροί, 

µίλησαν για τον τόπο του̋, τι̋ εµπειρίε̋ του̋ και δηµιούργησαν τα πρώτα podcast/

vidcast. Το Δεκέµβριο του 2007 µία νέα δράση «Η πόλη µιλάει» εγκαινιάστηκε από 

τη Βιβλιοθήκη µε στόχο την προώθηση τη̋ δηµιουργικότητα̋ και τον συνδυασµό 

τη̋ µε τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋. Όλα τα προγράµµατα είχαν σηµαντική συνεισφορά στη 

στήριξη τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋. Τα τελευταία τρία χρόνια περισσότεροι από 5.000 

άνθρωποι συµµετείχαν στι̋ καλοκαιρινέ̋ δράσει̋ και 1.500 άτοµα, κυρίω̋ συνταξιούχοι 

και πολλά παιδιά, παρακολούθησαν ενηµερωτικά µαθήµατα στι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋. Η 

Βιβλιοθήκη επίση̋ σταδιακά συνεισφέρει στην αναζωογόνηση του τόπου ήδη µε το 

δικτυακό τουριστικό χάρτη τη̋ πόλη̋ theveriagrid, που περιλαµβάνει όλα τα ξενοδοχεία 

και τα εστιατόρια αλλά και µε το πρόσφατο wiki τη̋ γειτονιά̋ που παρουσιάζει όλα τα 

καταστήµατα και τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋ περιοχή̋.
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Technology month
The library launched a technology month campaign during October 2007. The 

focus was again upon rural areas. The mobiles visited 28 local districts in the 

county of Imathia (total population 78,000 inhabitants) including suburbs of the 

city. For the first time local people from rural remote villages had the chance to 

be informed about the use of IT. They were also able to discuss with our staff 

and to speak publicly about their village being the very first who created video-

cast. Looking at the photos taken it is clearly illustrated the point we are trying 

to make by saying that the library has affected the lives of the local community. 

Both programs had considerable effect in community cohesion. For the last three 

summers more than 5,000 people were involved in the summer programs and 

1200 to 1500 citizens mostly retired people and young children attended short 

IT sessions during the technology month. 

In December 2007 a new program called “The City talks” was launched aiming to 

promote and combine individual creativity with information technology. People 

were able with the help of library’s staff to produce their own podcasts and 

videocasts talking about anything they wished. 

All programs had considerable impact on community involvement. Over 20 vol-

unteers were involved in organizing the activities. 

The library is also gradually contributing to the regeneration of the local econo-

my. In the web based cultural tourist map of the city, all hotels and restaurants 

are included whereas the newly established WIKI of the neighborhood will in-

clude exhaustively all shops and public agencies in the area
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Απήχηση
Τα προγράµµατα και οι δράσει̋ τη̋ Βιβλιοθήκη̋ έχουν σηµαντική απήχηση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Η συλλογή περισσότερων από 4.000 φωτογραφιών που βρίσκονται στο χώρο τη̋ Βιβλιοθήκη̋ στο 

flickr αντιπροσωπεύουν ένα δείγµα από τι̋ δραστηριότητέ̋ τη̋ και αποτελούν απτή απόδειξη τη̋ συνεισφο-

ρά̋ τη̋ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην ενίσχυση τη̋ αυτοπεποίθηση̋ των πολιτών. Ειδικότερα φέτο̋, 

η υλοποίηση πολυάριθµων δράσεων εκτό̋ των χώρων τη̋ Βιβλιοθήκη̋ δηµιούργησαν µεγάλη απήχηση στο 

κοινό. Κατά τη διάρκεια τη̋ δράση̋ «Πάµε διακοπέ̋ µε του̋ αναγνώστε̋», µια πρωτοβουλία που για πρώτη 

φορά αναπτύχθηκε και σε όλο το νοµό, περισσότερα από 2.000 παιδιά συµµετείχαν ενεργά στι̋ δραστηρι-

ότητε̋. Οι Κινητέ̋ Βιβλιοθήκε̋ κάλυπταν 31 δροµολόγια και εξυπηρέτησαν αγροτικέ̋ και αποµακρυσµένε̋ 

περιοχέ̋. Η πρωτοβουλία αυτή προώθηση̋ τη̋ φιλαναγνωσία̋ και τη̋ δηµιουργική̋ έκφραση̋ αποτελεί 

ένα καθαρό παράδειγµα πώ̋ ο πολιτισµό̋ µπορεί να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο ειδικά οι έφηβοι και τα 

παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσµο γύρω του̋.

Impact
The library’s programs and activities have a considerable impact both on local as well as national level. The 

collection of more than 4.000 photos representing a sample of the library’s activities provides a proof of its role 

in building people’s self confidence and positive life skills. 

Particularly, this year the implementation of an extended outreach program created a great social impact in 

the community. During the summer reading program, an innovative activity which for the first time was imple-

mented across the region, more than 2000 children participated actively. Mobiles covered 31 routes visiting 

mostly rural and unserved areas. The program promoting reading and creativity represents a clear example of 

how culture can transform the way especially young people and children explore the world around them. 
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Kαλοκαιρινέ̋ δράσει̋
Με του̋ αναγνώστε̋ τη̋ πήγε φέτο̋ διακοπέ̋ η 

Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροια̋, τον Ιού-

λιο και τον Αύγουστο, µε µία σειρά εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και επισκέψεων σε 

όλο το νοµό, στα κατασκηνωτικά και παραθερι-

στικά κέντρα τη̋ περιοχή̋ µα̋, στοχεύοντα̋ στην 

ενθάρρυνση τη̋ φιλαναγνωσία̋ και τη̋ δηµιουρ-

γικότητα̋, καθώ̋ και στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ 

ζωή̋ στην καθηµερινότητα των πολιτών.

Η παραπάνω δράση των κινητών βιβλιοθηκών, 

σε 9 καινούργιε̋ περιοχέ̋ τη̋ Ηµαθία̋ έγινε 

εφικτή για φέτο̋ πρώτη φορά και εντάσσεται στο 

πλαίσιο υλοποίηση̋ του µνηµονίου συνεργασία̋ 

µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η Βιβλιοθήκη 

προσέφερε τόσο παραδοσιακέ̋ υπηρεσίε̋ δανει-

σµού βιβλίων και πληροφόρηση̋, όσο και υπη-

ρεσίε̋ πρόσβαση̋ στο Internet και εκπαίδευση̋ 

στι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋.

«Πάµε διακοπέ̋ µε του̋ αναγνώ-

στε̋»

Το πρόγραµµα µε αριθµού̋:

9 νέα δανειστικά κέντρα

31 δροµολόγια

3.200 δανεισµοί στι̋ Κινητέ̋ Βιβλιοθήκε̋

30 δραστηριότητε̋ δηµιουργική̋ απασχόληση̋

12 εθελοντέ̋

2.000 παιδιά που παρακολούθησαν τι̋ δραστη-

ριότητε̋

41.234 συνολικοί δανεισµοί κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού

160 φωτογραφίε̋ στο flickr

Summer activities
With its readers went on holidays this summer 

the Library with a series of activities, events and 

mobile visits. We visited children summer camps 

and small villages in the countryside. The cam-

paign promoted reading and creativity. Contrib-

uting to the improvement of the quality of the 

life of the citizens was at the heart of our plan. It 

is the first time that people in those villages had 

the chance to use traditional library services sup-

ported by new services like access to the internet 

and availability of material in non printed format. 

“Let’s go on holidays 

with our readers”

Fact sheet:

9 Mobile stops

31 Itineraries

4.200 loans on mobiles

30 seminars on creativity and reading

2.000 children attended the events

41.234 total loans during summer

160 fotos on flickr
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Ιδιαίτερη έµφαση δίνει η Βιβλιοθήκη τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη 

τη̋ συλλογή̋ βιβλίων τοπικού ενδιαφέροντο̋ και γενικότερα στην ανάδειξη 

του πολιτιστικού αποθέµατο̋ τη̋ περιοχή̋. Στι̋ 24 Νοεµβρίου του 2007 

φιλοξένησε την παρουσίαση του βιβλίου του συµπολίτη συγγραφέα κ. Θωµά 

Γαβριηλίδη µε τίτλο «Ανθολογία Ελληνικών Δηµοτικών Τραγουδιών τη̋ 

περιοχή̋» . Στα άµεσα σχέδια τη̋ Βιβλιοθήκη̋ περιλαµβάνεται η δηµιουργία 

ενό̋ καταλόγου µε πληροφορίε̋ για όλα τα πολιτιστικά/εθελοντικά σωµατεία 

που δραστηριοποιούνται στο νοµό τη̋ Ηµαθία̋ και ενό̋ καταλόγου µε 

πληροφορίε̋ για όλου̋ του̋ δηµιουργού̋ που κατάγονται από την Ηµαθία ή 

κατοικούν στην περιοχή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όλο αυτό το υλικό θα 

είναι διαθέσιµο για το ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου. 

Special emphasis is given by the library for the development of the local history 

collection and in general for the elevation of local cultural resources. On 24th of 

November 2007 the Library hosted the presentation of a book about folk songs 

from the region by author Thomas Gavrilidis. Future plans include the develop-

ment of a database with all local cultural institutions and other NGO from the 

region and a database with all local authors, artists. All that information will be 

available to the public through the net. 

Ο Νοµάρχη̋ Ηµαθία̋ Κώστα̋ Καραπαναγιωτίδη̋ στην κινητή βιβλιοθήκη,

Μελίκη 19 Ιουλίου 2007

Ο συγγραφέα̋ Θωµά̋ Γαβριηλίδη̋ στην παρουσίαση του βιβλίου του µε τον συγγραφέα 

Γιώργη Μελίκη και τον πρόεδρο τη̋ ΤΕΔΚ Κώστα Καρέλη, 24 Νοεµβρίου 2007

Ο ηθοποιό̋ και συγγραφέα̋ Άγγελο̋ Αντωνόπουλο̋ στη Βιβλιοθήκη,

30 Απριλίου 2007

Οι συγγραφεί̋ και πανεπιστηµιακοί Θάνο̋ Βερέµη̋ και Γιάννη̋ Κολιόπουλο̋

στη Βιβλιοθήκη, 30 Μαρτίου 2007

Ο συγγραφέα̋ Θανάση̋ Βαλτινό̋ µε τον πρόεδρο τη̋ Βιβλιοθήκη̋ 

Δηµήτρη Γκέκα µετά την εκδήλωση, 10 Δεκεµβρίου 2007

Ο συγγραφέα̋ Γιάννη̋ Καισαρίδη̋ παραλαµβάνει το κρατικό βραβείο 

λογοτεχνία̋ για τη συλλογή διηγηµάτων «Μισάντρα», Δεκέµβριο̋ 2007.

Έκθεση του ζωγράφου Γιάννη Ψυχοπαίδη µε πορτρέτα Ελλήνων και Ξένων συγγραφέων 

στη γκαλλερί Παπατζίκου, σε συνεργασία µε τη Βιβλιοθήκη.
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Δραστηριότητε̋
 Η χρονιά που µα̋ πέρασε συνοδεύτηκε µε τη βράβευση τη̋ 

συλλογή̋ διηγηµάτων «Μισάντρα», εκδ. Κέδρο̋ του συµπο-

λίτη µα̋ συγγραφέα κ. Γιάννη Καισαρίδη µε το Α΄ Κρατικό 

Βραβείο Διηγήµατο̋ για το 2006. 

Επίση̋ το 2007 ήταν για µα̋ γεµάτο από εκδηλώσει̋ µε 

συγγραφεί̋, καλλιτέχνε̋ και εργαστήρια δηµιουργική̋ έκ-

φραση̋ για παιδιά.

Ξεχωριστό τόνο στην καθηµερινή λειτουργία τη̋ Βιβλιοθή-

κη̋ έδωσαν οι οργανωµένε̋ επισκέψει̋ τάξεων από δηµόσια 

σχολεία τη̋ Βέροια̋ και από κοντινά χωριά.  Η εξοικείωση 

των παιδιών σε µικρή ηλικία µε το χώρο τη̋ Βιβλιοθήκη̋ 

δηµιουργεί αναγνώστε̋ και αλλάζει το τοπίο τη̋ µάθηση̋.

Στοχεύουµε ψηλά µε τη βοήθεια των δηµόσιων φορέων 

εκπαίδευση̋ και πολιτισµού αλλά και τη συνεργασία µε τα 

εθελοντικά σωµατεία τη̋ περιοχή̋.

Για να µιλήσουµε µε αριθµού̋, στη διάρκεια του 2007 πραγ-

µατοποιήθηκαν:

• 210.084 δανεισµοί βιβλίων, περιοδικών CDs, DVDs

• 70 οργανωµένε̋ ξεναγήσει̋

• 12 παρουσιάσει̋ βιβλίων - συγγραφέων

• 30 εργαστήρια δηµιουργική̋ απασχόληση̋

• 2 εκθέσει̋ ζωγραφική̋

• 2 συναυλίε̋

• 3 νέα προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Έτσι το 2007 αναδεικνύεται σε µία από τι̋ καλύτερε̋ χρονιέ̋ 

από το 1999, που εγκατασταθήκαµε στο νέο κτίριο.

Activities 
Various events with authors, artists, seminars and other happenings took 

place throughout 2007 in the library. One important aspect of our work this 

year was a better cooperation with primary schools and the organization on 

permanent basis a program of Library tours for children. This “get to know 

the Library” approach has already helped us to improve our performance in 

attracting more customers and increasing the overall loan of material. 

Fact sheet about the Library :

210.084 loan of material

70 organized library tours

2 concerts

12 book events

30 seminars on creativity

3 new programs funded by EU

All that happened in 2007, which was one of the best ever years from 1999 

when the new building was opened.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ • ANNUAL REPORT 2007  • 13



Future plans
The Library following its recent updated mission and vision organizes its work in three 

areas: Serving the unserved, Building partnerships and Creating experiences. 

• Serving the unserved

The Library plans to extend its services to the remaining unserved villages. It will also pay 

particular attention to immigrants by providing specific services tailored to their needs. 

The latter will be supported the next two years enormously by the implementation of 

the newly approved international program UNTOLD which will deal with the creation of 

digital stories by immigrants.

• Building partnership

The Library has developed links with two major public agencies, the prefecture of the 

county and the committee of local authorities in the region. This partnership has already 

proved to be the most effective and efficient in terms of economies of scale and resource 

sharing idea. The main objective of the partnership is the development of a network of 

library and information services in the region. This network will be the first to be estab-

lished at national level. 

• Creating experiences

Creating experience idea will gradually lead to transform our premises into a new cre-

ative dynamic learning environment. Next year the children’s area will be revamped and 

transformed into a place of experience, as we have already received a grand by Stav-

ros Niarhos Foundation after a detailed proposal we submitted earlier this year. 

Μελλοντικά σχέδια
Η Βιβλιοθήκη ακολουθώντα̋ το όραµα και την αποστολή 

τη̋, που πρόσφατα επαναπροσδιορίστηκαν, οργανώνει τι̋ 

µελλοντικέ̋ δράσει̋ τη̋ σε τρει̋ κατευθύνσει̋: «Υπηρεσίε̋ 

σε περιοχέ̋ που µειονεκτούν», «Ανάπτυξη συνεργασιών» 

και «Δηµιουργία εµπειριών».

• «Υπηρεσίε̋ Βιβλιοθήκη̋ σε αποµακρυσµένε̋ 

περιοχέ̋»

Η Βιβλιοθήκη σχεδιάζει να επεκτείνει τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋ σε 

χωριά που δεν εξυπηρετούνται καθόλου. Ιδιαίτερη έµφαση 

θα δοθεί στην εξυπηρέτηση µεταναστών, κατηγορία 

πολιτών που έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Οι υπηρεσίε̋ αυτέ̋ θα υποστηριχτούν σε µεγάλο βαθµό 

από την υλοποίηση του προγράµµατο̋ «UNTOLD», 

που χρηµατοδοτεί η Ε. Ε. Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ δράση̋ 

θα αναπτυχθούν ψηφιακέ̋ διηγήσει̋ από οµάδε̋ 

µεταναστών.

• «Ανάπτυξη συνεργασιών»

Η Βιβλιοθήκη έχει υπογράψει ήδη µνηµόνια συνεργασία̋ 

µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση τη̋ Ηµαθία̋ και την 

ΤΕΔΚ του ν. Ηµαθία̋. Κύριο̋ στόχο̋ αυτών των µνηµονίων 

είναι η δηµιουργία ενό̋ Μοντέρνου Δικτύου Υπηρεσιών 

Βιβλιοθήκη̋ και Πληροφόρηση̋ στο νοµό Ηµαθία̋. Η 

Βιβλιοθήκη θα ισχυροποιήσει τι̋ επαφέ̋ και τη συνεργασία 

µε τα εθελοντικά σωµατεία τη̋ περιοχή̋, φορέων του 

δηµοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα.

• «Δηµιουργία Εµπειριών»

Η ιδέα τη̋ δηµιουργία̋ εµπειριών θα συµβάλει στη 

µεταµόρφωση των χώρων µα̋ σε ένα δυναµικό 

δηµιουργικό περιβάλλον µάθηση̋ και ψυχαγωγία̋. Το 

2008 µε χρηµατοδότηση από το Ίδρυµα Σταύρο̋ 

Νιάρχο̋ θα αρχίσει η ανακατασκευή του παιδικού 

τµήµατο̋ στη Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο ισόγειο 

χώρο του κτιρίου.

Eπίσκεψη τη̋ κινητή̋ βιβλιοθήκη̋ στο Δάσκιο, το πιο αποµακρυσµένο 

χωριό του νοµού Ηµαθία̋, 22 Οκτωβρίου 2007
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υΤο παρόν έντυπο εκτυπώθηκε το Δεκέµβριο του 2007 από τη Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη τη̋ Βέροια̋ στο πλαίσιο

του προγράµµατο̋ «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών» Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση̋

και Αρχική̋ Επαγγελµατική̋ Κατάρτιση̋ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Γ΄ ΚΠΣ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από το Ελληνικό Δηµόσιο

Εφορεία (Δ.Σ.) τη̋ Βιβλιοθήκη̋

Πρόεδρο̋

Αντιπρόεδρο̋

Μέλη

Δηµήτρη̋ Γκέκα̋

Γιάννη̋ Μελετίδη̋

Χάιδω Μπατσαρά - Τζήκα 

Κώστα̋ Ζαχόπουλο̋

Δηµήτρη̋ Καρασάββα̋



ΕΛΛΗΣ 8

591 00 ΒΕΡΟΙΑ

Τ 23310 24494

F 23310 24600

E info@libver.gr

BLOG http// blog.libver.gr

http://www.libver.gr


