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2010 ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
IΔΡΥΜΑ
BILL & MELINDA GATES

Σκοπός
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας παρέχει υπηρεσίες
εκπαίδευσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, που συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
Αναπτύσσει ένα δίκτυο παραδοσιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών,
οι οποίες βοηθούν τους πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην
κοινωνία της γνώσης.

Το όραμα για το 2010
Μία βιβλιοθήκη, που αναπτύσσει συνεργασίες, δικτυώνει δικτυώνεται
και εμπνέει τους πολίτες για μεγαλύτερη συμμετοχή στο κοινωνικό
γίγνεσθαι.
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Η Βιβλιοθήκη με λίγα λόγια
• 2 βιβλιοθήκες
• 2 κινητές μονάδες
• 18 άτομα προσωπκό
• 159.329 δανεισμοί
• 349 εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και εκδηλώσεις
• 74.500 Ευρώ προϋπολογισμός

Εφορευτικό Συμβούλιο - Τακτικά μέλη
Κώστας Θεοχαρόπουλος, Λυκειάρχης
Φώτης Κουτσουπιάς, Σχολικός Σύμβουλος
π. Πορφύριος Μπατσαράς		
Αθανάσιος Κοπατσιάρης, Ιατρός		
Παύλος Σαββίδης, Εκπαιδευτικός		

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η δύναμη της εφευρετικότητας

Σ

τις 12 Αυγούστου του 2010 στο Γκέτενμποργκ στη Σουηδίας η Δη-

δίκτυο των υπηρεσιών μας δύο καινούριες δημοτικές βιβλιοθήκες, στο

μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας παρέλαβε το βραβείο «Πρό-

Μακροχώρι και στον Άγιο Γεώργιο, χωριά που ανήκουν πλέον στο Δήμο

σβαση στη Γνώση» που της απένειμε το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates.

Βέροιας. Η ιδέα των «Μαγικών Κουτιών», που χρηματοδότησε το Ίδρυμα

Μια μικρή βιβλιοθήκη, από μία μικρή πόλη, από μία μικρή χώρα βραβεύ-

Σταύρος Νιάρχος, ενός χώρου αφιερωμένου στα παιδιά για να πειρα-

τηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας

ματίζονται και να αναπτύσσουν

τη δύναμη της εφευρετικότητας και της καινο-

δια βίου δεξιότητες και ψηφι-

τομίας στη νέα εποχή. Το 2010 αξίζει λοιπόν

ακές ικανότητες, βρήκε άξιους

να είναι η χρονιά των ελληνικών βιβλιοθηκών,

συνεχιστές στις δύο αυτές βι-

καθώς η δυναμική και η αξία μιας τέτοιας επι-

βλιοθήκες. Τα πρώτα αποτελέ-

τυχίας παγκοσμίου ακτινοβολίας δίνει όραμα σε

σματα από την απήχηση που

όλους για το μέλλον.

έχουν στις τοπικές κοινωνίες

Η φετινή αναφορά ξεφεύγει από την καθιερω-

είναι πολύ ενθαρρυντικά και

μένη μορφή του απολογισμού και της παράθε-

μας δίνουν τη δυνατότητα να

σης των δράσεων που αφορούν τη συγκεκριμέ-

προχωρήσουμε πλέον πιο γρή-

νη χρονιά και επικεντρώνεται περισσότερο στη

γορα στην ανάπτυξη του δικτύ-

συνολική παρουσίαση των επιτευγμάτων της

ου των βιβλιοθηκών του νομού

Βιβλιοθήκης. Το βραβείο που παρέλαβε είναι

της Ημαθίας. Ενός δικτύου που

ορόσημο για τη μέχρι τώρα πορεία της και σο-

όχι μόνο θα προσφέρει ποιοτι-

βαρή παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια.

κές υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής, αλλά θα είναι και βιώσιμο
με το μοίρασμα και την εξοικονόμηση πόρων. Η αποστολή και το όραμα

Η ιστορία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας είναι ένα

της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας είναι: να υπηρετήσου-

μόρφωμα ρεαλιστικών στόχων και αποστολής, συνεχούς πειραματισμού,

με όσους δεν εξυπηρετούνται σωστά, να κτίσουμε συνεργασίες, να δη-

συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και εμπειρογνώμονες και μιας στα-

μιουργήσουμε εμπειρίες και προσδοκίες. Για να πετύχουμε αυτά, πρέπει

θερής επένδυσης σε ψηφιακή καινοτομία και τεχνολογίες. Το εμπνευ-

να παραμένουμε σε επαφή με την τοπική κοινωνία, να ενδιαφερόμαστε

σμένο μας προσωπικό και η παρότρυνση των ηγετών της κοινότητας

για όσα οι άνθρωποι σκέφτονται για τις υπηρεσίες μας και να ανταποκρι-

επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη να σημειώνει επιτυχίες τοπικά, αλλά και να

νόμαστε θετικά στις απαιτήσεις τους.

επηρεάζει άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και αλλού.
Η απήχηση που είχε το βραβείο ξεπέρασε τα σύνορα της ΒιβλιοθήΤο σύνθημά μας «μια έξυπνη βιβλιοθήκη, μια ανοιχτή πρόσβαση»

κης και της περιοχής. Μια πρώτη καταγραφή περιλαμβάνει περισσότερα

αλλάζει την αντίληψη που έχουν οι πιο πολλοί Έλληνες για τη σύγχρονη

από 200 δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της χώρας.

δημόσια βιβλιοθήκη.

Επιστέγασμα της μεγάλης αυτής δημοσιότητας ήταν η δημιουργία μιας

-Το 2010 κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός εντάσσοντας στο

ταινίας που παίχτηκε στο πλαίσιο της νέας τηλεοπτικής σειράς «Κιβωτός.
gr» της ΕΡΤ1. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν το Νοέμβριο του 2010.
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Το 2010 ήταν μια χρονιά επιτυχιών και καταξίωσης για όλους όσους

εξαίρετη συνάδελφο με τις ευχές της οποίας ανέλαβα τη διεύθυνση της

εργάστηκαν και συνεισέφεραν σε διάφορες θέσεις από την ίδρυση της

Βιβλιοθήκης το 1990. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ξεχωρίσω τον

Βιβλιοθήκης στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αισθάνομαι την ανά-

δικηγόρο, πρώην βουλευτή και ιστορικό Γιώργο Χιονίδη, ο οποίος επί

γκη, όντας νεότερος και έχοντας αναλάβει τις τύχες αυτού του οργα-

σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βι-

νισμού πολύ αργότερα, να αναφερθώ στους αρχικούς εμπνευστές της

βλιοθήκης και συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχή πορεία της. Φυσικά το

ιδέας της δημιουργίας της Βιβλιοθήκης, στους αείμνηστους Καρατζό-

σημερινό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Λυκειάρχη-Μαθηματικό κ. Κώστα

γλου Αναστάσιο, Δήμαρχο και Δημήτρη Παπαδόπουλο, πρώτο διευθυ-

Θεοχαρόπουλο είχε την τύχη και την ικανότητα να συνδέσει την παρου-

ντή της Βιβλιοθήκης. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τον Παύλο

σία του με την παγκόσμια αυτή αναγνώριση.

Πυρινό, συνταξιούχο θεολόγο που διετέλεσε διευθυντής και μέλος των
Εφορευτικών Συμβουλίων της Βιβλιοθήκης, τον Θανάση Κεσίδη (επί των

Το μέλλον προβλέπεται με περισσότερες δράσεις και υπηρεσίες για

ημερών της δικής του θητείας ως πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβου-

τους κατοίκους του Νομού της Ημαθίας. Η αστείρευτη διάθεση, επιμονή

λίου έγινε μεταξύ άλλων η αγορά των δύο οικοπέδων για την ανέγερση

και ενθουσιασμός του προσωπικού της Βιβλιοθήκης αποτελούν εγγύηση

του κτηρίου της Βιβλιοθήκης) τους υπόλοιπους παλαιούς συναδέλφους

ότι και τα επόμενα δέκα χρόνια θα είναι εξίσου δημιουργικά προς όφε-

που τιμώ ξεχωριστά και την κ. Μαρία Κοσμίδου-Κιτσώνα, αγαπητή και

λος όλων των συμπολιτών μας.
Γιάννης Τροχόπουλος
Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
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Η Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου στη Βιβλιοθήκη,
με μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, 11 Σεπτεμβρίου 2010.
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Σε ποιους παρέχουμε υπηρεσίες
Εξυπηρετούμε όλους τους κατοίκους του νομού της
Ημαθίας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για πληροφορία, ψυχαγωγία και εκπαίδευση. Ειδικότερα το κοινό που εξυπηρετούμε αποτελείται από:

• Παιδιά: Δίνουμε έμφαση στην προώθηση της φιλαναγνωσίας, της δημιουργικότητας και της ψηφιακής
εκπαίδευσης. Γι΄ αυτό το σκοπό έχουμε αναπτύξει τα
«Μαγικά Κουτιά», ένα νέο χώρο για παιδιά και εφήβους όπου διεξάγονται μεταξύ άλλων εργαστήρια ρομποτικής, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα κ.λπ.
• Ενήλικες: Δραστηριότητες Διά Βίου Μάθησης βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη. Υποστηρίζουμε μαθητές, επαγγελματίες, ανέργους, συνταξιούχους στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
και στη βελτίωση των δεξιοτήτων στη νέα εποχή.
• Άτομα με ειδικές ανάγκες: Προσφέρουμε εξειδικευμένα σεμινάρια και υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην εξυπηρέτηση μεταναστών.
• Εθελοντές: Προσκαλούμε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και
άλλους επαγγελματίες να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές μας και

δίνουμε χώρο στον πειραματισμό και στην ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου.
• Μέλη Κινητών Βιβλιοθηκών: Στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης
απομακρυσμένων περιοχών έχουμε ένα δίκτυο 42 δανειστικών κέντρων, τα οποία επισκέπτονται οι Κινητές Βιβλιοθήκες.
• Κάτοικοι αγροτικών περιοχών: Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
σε μικρούς δήμους και χωριά κοντά στην πόλη της Βέροιας, ενσωματώνουμε υπάρχουσες βιβλιοθήκες στο δίκτυο μας και αναβαθμίζουμε τον τρόπο λειτουργίας τους.

Υπηρεσίες πρόσβασης στους υπολογιστές
και στο διαδίκτυo
Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που επικεντρώνεται στην κοινότητα που εξυπηρετούμε. Προσφέρουμε
σύγχρονες και δυναμικές υπηρεσίες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε όλες μας τις υπηρεσίες δωρεάν:
1. προσελκύοντας πόρους από συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς δράσεις
2. αναπτύσσοντας στρατηγικές συμμαχίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ειδικότερα:
• Εγκαινιάσαμε την πρώτη Κινητή βιβλιοθήκη
το 1996 που πρόσφερε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές σε αγροτικές περιοχές, απομακρυσμένες από αστικά κέντρα. Το 2010 σε συνεργασία
με το Δήμο της περιοχής εξυπηρετούσαμε χωριά
του Νομού της Ημαθίας.
• Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
Light προσφέραμε τη δυνατότητα σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς να πειραματισθούν με νέους
τρόπους δημιουργίας και χρήσης περιεχομένου,
κινητά τηλέφωνα, ανοικτό λογισμικό και φτηνές
φωτογραφίες. Αυτές οι δυνατότητες έδωσαν την
ευκαιρία στα μέλη της να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να αποτυπώσουν το αποτέλεσμα της
έμπνευσής τους.
• Το 2000 εγκαινιάσαμε τα Κέντρα Ενημέρωσης και Κατάρτισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος

Διαβάζοντας παραμύθια, 17 Ιανουαρίου 2010.

Συνάντηση προγράμματος ACCESS IT, 18 Φεβρουαρίου 2010.

Ο συγγραφέας Άρης Δημοκίδης στη Βιβλιοθήκη, 15 Μαρτίου 2010.
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Παιδιά γυμνασίου στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης, 18 Απριλίου 2010.

Ο συγγραφέας Χρήστος Μπουλώτης στη Βιβλιοθήκη, 26 Απριλίου 2010.

Επίσκεψη στην Πολωνία στο πρόγραμμα ACCESS IT, 10 Μαΐου 2010.

Εργαστήριο με καλλιτέχνες από τη Β. Ελλάδα (ΣΕΚΤΒΕ), 15 Μαΐου 2010.
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«Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας έφερε θετικές αλλαγές στις ζωές των
πολλών ανθρώπων που εξυπηρετεί. Είναι μια περίτρανη απόδειξη της δύναμης της εφευρετικότητας, όπου μία τόσο μικρή βιβλιοθήκη σε μια ορεινή περιοχή της Βόρειας Ελλάδας προλειαίνει το έδαφος για τους χρήστες της και για άλλους που μπορούν
να μαθαίνουν από την καινοτόμο χρήση των νέων τεχνολογιών
και των συναρπαστικών προγραμμάτων».
Από την ομιλία της Deborah Jakobs, διευθύντριας
της πρωτοβουλίας «Διεθνείς Βιβλιοθήκες»
για το Ίδρυμα Bil and Melinda Gates,
στην τελετή απονομής του βραβείου
στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας

9

10

ISTAR. Σήμερα
το Κέντρο Πληροφόρησης περιλαμβάνει 12
υπολογιστές με
πρόσβαση στο
διαδίκτυο
και
άλλες εφαρμογές, ενώ και το
2010
συνεχίστηκαν τα εισαγωγικά μαθήματα στις νέες
τεχνολογίες που
πλέον διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση και απευθύνονται σε όλα τα μέλη της
Βιβλιοθήκης.
• Το 2010 άρχισε η υλοποίηση μιας μεγάλης δράσης ψηφιοποίησης μέρους της συλλογής. Δημιουργήθηκε ψηφιακό αποθετήριο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης δύο ψηφιακές συλλογές που
ανήκουν στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και στο Παράρτημα
Βέροιας του Λυκείου Ελληνίδων. Τρία από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η Βιβλιοθήκη (Europeana, EDLocal και Access
IT) συνδέονται με την ανάπτυξη και προώθηση ψηφιακού περιβάλλοντος και ψηφιακών συλλογών.

Πρότυπο δράσης για όλες τις ελληνικές βιβλιοθήκες
Από το 1994 η Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε
προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. Μέχρι
σήμερα ο αριθμός αυτών των δράσεων ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14). Με το συνεχή πειραματισμό, ο οποίος εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή στα διεθνή αυτά προγράμματα γίνεται
εφικτή η δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών για
το ευρύ κοινό.
Η ανάπτυξη και διαχείριση των δικτυακών τόπων των προγραμμάτων PULMAN και CALIMERA
μας έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και
να συνεργαζόμαστε με 42 οργανισμούς απ΄ όλη
την Ευρώπη, προωθώντας το θεσμό των δημοσίων βιβλιοθηκών και τη χώρα μας.

Οι Κινητές Βιβλιοθήκες με ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα Κέντρα Κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες αποτελούν πρότυπα δράσης που έχουν βοηθήσει άλλες βιβλιοθήκες να αναπτύξουν ανάλογες υπηρεσίες.
Ο συντονισμός της ελληνικής συμμετοχής στη δράση της ευρωπαϊκής ψηφιακής πύλης Europeana φέρνει τη Βιβλιοθήκη στο
προσκήνιο των πρωτοβουλιών για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Τον
Οκτώβριο του 2010 η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε, σε συνεργασία με
άλλα ιδρύματα στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα Ελληνικό Ψηφιακό
Περιεχόμενο. Οι καλές πρακτικές στον τομέα της ψηφιοποίησης
διαχέονται σε άλλα πολιτιστικά ιδρύματαμε το συντονισμό της
Βιβλιοθήκης μας. Το πρώτο κοινωνικό δίκτυο που αφορά επαγγελματίες πληροφόρησης, www.futurelibrary.gr επινοήθηκε, δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη. Η ενίσχυση
της επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των ανθρώπων
που εργάζονται σε πολιτιστικά ιδρύματα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Βιβλιοθήκη της Βέροιας για την εδραίωση ενός
δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας.

Χώρος παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες
Το Κέντρο Κατάρτισης και Ενημέρωσης στις
νέες τεχνολογίες υποστηρίζει το κοινό, προφέροντας δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα στις νέες
τεχνολογίες και ενημέρωση σε θέματα Κοινωνίας και Πληροφορίας. Πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται, όπως: α) o οδηγός για ψηφιακές
διηγήσεις, β) το wiki της περιοχής, γ) ο Μήνας
Τεχνολογίας και δ) το ψηφιακό αποθετήριο Μέδουσα, προσελκύουν το συνεχές ενδιαφέρον των
μελών της Βιβλιοθήκης και τους ενθαρρύνουν
στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι παραδείγματα υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας. Οι δραστηριότητες που διενεργούνται στα «Μαγικά Κουτιά», ενθαρρύνουν
τα παιδιά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς
τους και κεντρίζουν την περιέργειά τους στην
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ο Συνήγορος του Παιδιού κ. Γιάννης Μόσχος στη Βιβλιοθήκη, 21 Ιουλίου 2010.

Παίζοντας Wii, 1 Ιουνίου 2010.

Σεμινάριο ρομποτικής, 5 Ιουνίου 2010.

11

Δρομολόγιο Κινητής Βιβλιοθήκης στον Αγ. Γεώργιο, 10 Ιουνίου 2010.

Δημιουργικό εργαστήριο, 12 Ιουνίου 2010.

Μετά το βραβείο: Πανηγυρική συνεδρίαση Εφορευτικού Συμβουλίου,
20 Αυγούστου 2010.

Μέρες Αμερικάνικου Πολιτισμού, 29 Σεπτεμβρίου 2010.

Η απήχηση των υπηρεσιών
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Τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης αποτελούν το 41% του
συνολικού πληθυσμού της πόλης. Επίσης, η συνεχής αύξηση που
σημειώνεται στο υλικό που δανείζει η Βιβλιοθήκη, στον αριθμό
των επισκεπτών της που αναζητούν πληροφορίες καιστον αριθμό
των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και σε σεμινάρια χρήσης των
υπολογιστών την αναδεικνύουν σε ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα της περιοχής. Έχουν εκπαιδευθεί σχεδόν 3.500
ενήλικες από την περιοχή της Ημαθίας σε θέματα χρήσης υπολογιστών και εφαρμογών διαδικτύου. Πέραν τούτου, έχει δοθεί η
ευκαιρία σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες μεταναστών να ασχοληθούν με ψηφιακές διηγήσεις και να αποκοτήσουν να αποκτήσουν
νέες εμπειρίες. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα, ο Μήνας Τεχνολογίας
και το πρόγραμμα με τις Κινητές Βιβλιοθήκες αποτελούν τις δράσεις αιχμής της Βιβλιοθήκης τα τελευταία χρόνια. Το 2010 η Βιβλιοθήκη δάνεισε 159.329 τεκμήρια, ενώ τα μέλη της ανέρχονται
σε 28.327. Ο αριθμός των μελών αυξάνεται τα τελευταία χρόνια
και ταυτόχρονα διευρύνεται η απήχηση της Βιβλιοθήκης σε κατηγορίες κοινού που ζούν σε αγροτικές περιοχές και κοινότητες
απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη
της Βέροιας είναι η πρώτη βιβλιοθήκη στη χώρα που εισήγαγε
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις Κινητές Μονάδες. Με τη συνεργασία
των δήμων της περιοχής προσφέρει υπηρεσίες σε περισσότερους
από 30.000 ανθρώπους. Στην περίοδο κρίσης που διανύει η χώρα
όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα δρομολόγια, αλλά αυξήθηκαν προσφέροντας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλές αγροτικές περιοχές.
Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι η πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη
στη χώρα που δημιούργησε ιστοσελίδες (στα μέσα του 1997) και
προσέφερε υπηρεσίες online. Με τη δημιουργία της διαδικτυακής
πύλης «Infolibraries» 100 βιβλιοθήκες και άλλα πολιτιστικά σωματεία απέκτησαν τις δικές τους ιστοσελίδες.
Τα «Μαγικά Κουτιά», το νέο παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης,
έδωσαν νέα δυναμική και ώθηση στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στα παιδιά και στους εφήβους και αποτέλεσαν παράδειγμα
καλής πρακτικής σε διεθνές επίπεδο.
Το 2010 δημιουργήθηκαν δύο καινούριες βιβλιοθήκες σε
αγροτικές περιοχές και εντάχθηκαν στο δίκτυό μας. Έτσι επιπλέον
10.000 περίπου πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν σύγχρονες
υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης.

Τα μελλοντικά μας σχέδια
Ακολουθώντας το όραμα και τους στόχους που είχαμε για το
2010 συνεχίζουμε τις δράσεις μας σε τρεις ενότητες:
• Να προσφέρουμε υπηρεσίες σ’αυτούς που δεν εξυπηρετούνται
• Να αναπτύσσουμε συνεργασίες
• Να δημιουργούμε εμπειρίες.
Η ανάπτυξη και προώθηση ενός περιφερειακού δικτύου με
όλες τις βιβλιοθήκες του νομού που θα ενσωματώσει σταδιακά
και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, τα οποία θα δείξουν ενδιαφέρον,
αποτελεί την κύρια προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια. Η ανά-

πτυξη αυτού του δικτύου, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ένα
πρότυπο καλής πρακτικής για όλη την ελληνική επικράτεια Η προώθηση της ιδέας των «Μαγικών Κουτιών», όπως υλοποιήθηκε στις
δημοτικές βιβλιοθήκες, δημιουργεί νέες προοπτικές για το ρόλο
και την απήχηση που μπορούν να έχουν οι βιβλιοθήκες στο ευρύτερο κοινό. Τα επόμενα χρόνια σχεδιάζεται η ανάπτυξη υπηρεσιών με στόχο την προσέλκυση νεανικού κοινού στη Βιβλιοθήκη.
Αιχμή αυτών των υπηρεσιών θα είναι η δημιουργία ενός εργαστηρίου οπτικοακουστικών μέσων στους χώρους της Βιβλιοθήκης, με
παράλληλη δυνατότητα φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ξενάγηση επαγγελματικού Λυκείου από Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2010.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος στα εγκαίνια της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Μακροχωρίου, 26 Νοεμβρίου 2010.
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Ξενάγηση μελών του Ελλην. Οδηγισμού από τη Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2010.

Ο συγγραφέας Νίκος Παπανδρέου στη Βιβλιοθήκη, 19 Νοεμβρίου 2010.

Ο Πρόεδρος του Εφορ. Συμβουλίου κ. Κώστας Θεοχαρόπουλος στα εγκαίνια
της Βιβλιοθήκης Αγίου Γεωργίου, 12 Δεκεμβρίου 2010.

Εκδήλωση με τη χορωδία Cantus Firmus, 27 Δεκεμβρίου 2010.

Ενήλικες
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Μαθητές
Δημοτικού
Μαθητές
Γυμνασίου
Λυκείου
Φοιτητές

Ενήλικες
Μαθητές
Δημοτικού
Μαθητές
Γυμνασίου
Λυκείου
Φοιτητές
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Η Δημιουργική Βιβλιοθήκη
το 2010
185 δημιουργικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για παιδιά
2 συναυλίες
3 προβολές ταινιών
15 βιβλιοπαρουσιάσεις
144 δωρεάν σεμινάρια για νέες τεχνολογίες για ενήλικες
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