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Media Lab - Εργαστήρι Πολυµέσων

Ένα ολοκαίνουργιο επαγγελµατικό στούντιο
ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου και
εικόνας δηµιουργήθηκε στον 1ο όροφο της
βιβλιοθήκης και χρησιµοποιείται δωρεάν από τα µέλη
της. Από το Νοέµβριο µέχρι και το ∆εκέµβριο του
2014, πραγµατοποιήθηκαν:
52 κρατήσεις για Ηχογραφήσεις, πρόβες, µίξη
µουσικής και µοντάζ βίντεο (σύνολο 114 ώρες)
Τους δύο αυτούς µήνες έγιναν
20 Μαθήµατα γνωριµίας
(Orientation Sessions) σε 42 µέλη
της Βιβλιοθήκης.

ΜΕ∆ΟΥΣΑ

Το ψηφιακό αποθετήριο της ∆ηµόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. Μία συνεχώς
αυξανόµενη ψηφιακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που
συγκεντρώνει την πνευµατική, ιστορική και πολιτιστική
παραγωγή της πόλης της Βέροιας, της ευρύτερης
περιοχής της Ηµαθίας και όχι µόνο.
http://medusa.libver.gr
• 15 Συλλογές • 4.882 τεκµήρια • 62 videos
• 2.844 βιβλία • 1.495 εικόνες • 1.823 συγγραφείς
• 14.625 µοναδικοί επισκέπτες στη ιστοσελίδα

Μήνυµα της ∆ιεύθυνσης
Έχουν περάσει κιόλας τέσσερα χρόνια από τον Αύγουστο του
2010, τότε που στο Γκέτενµποργκ της Σουηδίας, η Βιβλιοθήκη της Βέροιας, παρέλαβε το Βραβείο «Πρόσβαση στη
Γνώση» απο το Ίδρυµα Bill and Melinda Gates. Η επιτυχία
αυτή µας έκανε περισσότερο γνωστούς σε Ελλάδα και
εξωτερικό και µας βοηθά να αυξάνουµε συνεχώς τα µέλη
µας. Το 2014 µπορέσαµε να προχωρήσουµε µε τα χρήµατα
του βραβείου στην ανακαίνιση του 1ου ορόφου της Βιβλιοθήκης. Το ενυδρείο στην είσοδο αυτού του χώρου σηµατοδοτεί ένα περιβάλλον άνθησης της περιέργειας και της
δηµιουργικότητας για τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης.
Καινούργιοι χώροι, καινοτόµες υπηρεσίες, έµφαση στα
σεµινάρια και τις νέες δεξιότητες είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον όροφο αυτό και τον συνδέουν αρµονικά µε τα
«Μαγικά Κουτιά» του ισογείου. Προσθέστε στα παραπάνω
και την ανάδειξη όλης της συλλογής που αφορά την ιστορία,
τον πολιτισµό και την λαογραφία σχετικά µε την περιοχή της
Ηµαθίας που βρίσκεται πλέον στον ηµιόροφο του ισογείου
του κτηρίου µας και έχετε µία πληρη εικόνα των αναβαθµισµένων υπηρεσιών που βελτιώσαµε µέσα στο 2014.
‘Ολα τα δεδοµένα δείχνουν µία συνεχή άνοδο στη χρήση της
Βιβλιοθήκης από το κοινό. Συνεχίζουµε µε τον ίδιο ζήλο την
προσπάθεια που άρχισε από τότε που ιδρύθηκε η Βιβλιοθήκη
αυτή, το 1952, από τους Αναστάσιο Καρατζόγλου, τότε
∆ήµαρχο της πόλης και τον Λυκειάρχη ∆ηµήτρη Παπαδόπουλο, µε πρώτη υπάλληλο την κ. Μαρία Κοσµίδου-Κιτσώνα.
Σας θέλουµε όλους κοντά µας.
Ο Αναπλ. ∆ιευθυντής
Αντώνης Γκαλίτσιος
Γράµµα του Εφορευτικού Συµβουλίου
Σε µία περίοδο που συρρικνώνεται δραµατικά και συνεχώς η
κρατική χρηµατοδότηση, η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της
Βέροιας καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες που προσελκύουν
όλο και περισσότερο κόσµο. Το 2014 τα µέλη της ξεπέρασαν
τον αριθµό των 30.000. Η ∆ιεύθυνση και το Προσωπικό της
Βιβλιοθήκης αποτελούν το µυστικό της επιτυχίας αυτής της
προσπάθειας. Στεκόµαστε δίπλα τους και συντονίζουµε τις
ενέργειες ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται συνεχώς στα µέλη της Βιβλιοθήκης. Ιδιαίτερα στα παιδιά και τους ανθρώπους που για
µεγάλο χρονικό διάστηµα αντιµετωπίζουν κοινωνικά και
οικονοµικά προβλήµατα. Πρόσβαση στις πληροφορίες, εκπαίδευση, κοινωνική αλληλεγγύη, καινοτοµία. ∆ηµιουργούµε
ένα δίχτυ ασφαλείας για τον καθηµερινό µας επισκέπτη.
Προχωράµε, βρίσκουµε λύσεις, συζητάµε µέ όλους.
Αξίζει να στηρίξουµε ακόµη περισσότερο τη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, ένα σηµείο αναφοράς για τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Ηµαθίας.
Η Αντίπροεδρος του ΕΣ
Φωτεινή Χαµιδιελή

170.177
∆ανεισµοί
βιβλίων, περιοδικών, dvd, πατρόν ραπτικής,
πακέτων ροµποτικής, cd µουσικής, kindles,
επιτραπέζια παιχνίδα κ.ά

1.520 Καινούργιες προσκτήσεις
προστέθηκαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης
µε την ευγενική χορηγία του
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Κοινωνικού
και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ).

30.251 εγγεγραµµένα µέλη
1.276 νέα µέλη το 2014
(61% του πληθυσµού της Βέροιας)
Το 2000-2014 ο δανεισµός (βιβλίων,
περιοδικών, DVDs, CD-ROMs, kindles,
επιτραπέζιων παιχνιδιών κ.λπ.) ανήλθε
στα

874 δωρεές ιδιωτών

61%

2.767.302 τεκµήρια

Η Αµερικανική γωνιά της Βιβλιοθήκης

µια συνεργασία της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Βέροιας µε το Μορφωτικό Τµήµα της Αµερικανικής
Πρεσβείας πραγµατοποίησε 36 δραστηριότητες για την
αγγλική γλώσσα και τον πολιτισµό. Η συλλογή της Γωνιάς
περιλαµβάνει περισσότερα απο 1500 βιβλία στην αγγλική
γλώσσα, tablets, DVDs, e-books, διαθέσιµα για δανεισµό,
αµερικανικά περιοδικά καθώς και δωρεάν πρόσβαση στην
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη eLibraryUSA

45.400 Μοναδικοί Επισκέπτες

στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
http://www.libver.gr
Προβολές Σελίδας 167.799

10 υπολογιστές για γρήγορη
και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο

Βιβλιοθήκη και Κοινωνικές Υπηρεσίες
✓ Αιτήσεις για το επίδοµα θέρµανσης
✓ Βιογραφικά σηµειώµατα
✓ Αιτήσεις για το κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ
✓ Αιτήσεις για τη συµµετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις
✓ Υποστήριξη στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆
✓ Αιτήσεις κοινωνικού τουρισµού

433 εργαστήρια δηµιουργικής
απασχόλησης για παιδιά
και ενήλικες, τα οποία παρακολούθησαν

9.620 άτοµα

18.498 περίοδοι χρήσης
11.857 ώρες χρήσης

234 Επισκέψεις τµηµάτων

σχολείων
από την Ηµαθία και διάφορα µέρη της χώρας

5.200 µαθητές

Εκδηλώσεις, σεµινάρια
83 µαθήµατα στις νέες τεχνολογίες
172 εκδηλώσεις (βιβλιοπαρουσιάσεις,
προβολές ταινιών, σχολικές γιορτές,
σεµινάρια, συναυλίες κ.ά

ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΚΟΙ
ΠΡΟΙΟΝ ∆ΩΡΕΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

18.220,00 €
26.000,00 €
13.500,00 €
103,78 €
18.176,68 €
2.655,06 €
78.655,52 €

ΕΞΟ∆Α
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έλλης 8, 59100 Βέροια, Tηλ. 2331024494, Fax 2331024600
email: info@libver.gr http://www.libver.gr

39.347,64 €
11.115,54 €
2.655,06 €
53.118,24 €

