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συνολικός αριθµός
µελών

155.050

τεκµήρια
δανείστηκαν οι
αναγνώστες µας
όλη τη χρονιά

Η οικογένεια του
µεγάλου Έλληνα ζωγράφου
Γιάννη Μόραλη,
πρόσφερε στη βιβλιοθήκη µας,
µεγάλο τµήµα της προσωπικής
του Βιβλιοθήκης.
Μεγάλη τιµή να υποδεχόµαστε
µία τέτοια δωρεά η οποία
εµπλουτίζει σηµαντικά τη
συλλογή µας.

Από το 2010 που
παραλάβαµε το βραβείο
«Πρόσβαση στη γνώση» του
Ιδρύµατος Bill and Melinda Gates,
καταφέραµε να αναπτύξουµε µία σειρά
υπηρεσιών που υπηρετούν τις ανάγκες των
µελών µας. Βασικό στοιχείο της επιτυχηµένης
λειτουργίας µας παραµένει πάντα ο συνεχής εµπλουτισµός της
συλλογής που ξεπερνά πλέον τους 150.000 τίτλους. Μία τέτοια συλλογή δίνει τη
δυνατότητα σε όλα τα µέλη µας να καλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους και να ανακαλύπτουν νέα. Αυτή τη
χρονιά είχαµε τη χαρά και την τιµή να υποδεχθούµε δωρεές βιβλίων από την προσωπική συλλογή του µεγάλου
Έλληνα ζωγράφου Γιάννη Μόραλη και µία µεγάλη δωρεά βιβλίων για την ιστορία των Βλάχων, του αείµνηστου
συµπολίτη µας Αστέριου Κουκούδη. Επιπλέον, παραλάβαµε ένα τµήµα του υλικού που συλλέγει ακούραστα ο πρώην
Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης και λόγιος κ. Γεώργιος Χ. Χιονίδης. Μία δωρεά που έρχεται σε συνέχεια της µεγάλης δωρεάς της
Πολιτικής του Βιβλιοθήκης αποδεικνύοντας έµπρακτα τη µεγάλη του αγάπη προς τη Βιβλιοθήκη µας και την έγνοια του ώστε να
έχουν πρόσβαση οι ερευνητές και το ευρύτερο κοινό στη γνώση και την πληροφορία. ‘Ολες αυτές οι δωρεές και η µεγάλη
υποστήριξη που µας παρέχει το ίδρυµα ΚΙΚΠΕ, µε τον εµπλουτισµό της συλλογής µας µε καινούργια βιβλία και την υποστήριξη της
λειτουργίας της Κινητής Βιβλιοθήκης, µέσω του µη κερδοσκοπικού οργανισµού Future Library αλλά και όλες οι προσφορές, µας
δίνουν κουράγιο να συνεχίσουµε να πιστεύουµε στη δύναµη των πολλών. Σε αυτούς που από το 2014 µέχρι και το 2018
δανείστηκαν σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης 803. 813 τεκµήρια (βιβλία, περιοδικά, επιτραπέζια
παιχνίδια, πατρόν ραπτικής, συσκευές τεχνολογίας και άλλα ) και συρρέουν καθηµερινά στη Βιβλιοθήκη
χρησιµοποιώντας όλους τους χώρους και τις υπηρεσίες που προσφέρουµε.
Η Πρόεδρος του Εφορευτικού συµβουλίου

Φωτεινή Χαµιδιελή

Ο αν. ∆ιευθυντής

Αντώνης Γκαλίτσιος
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Το 2018 ήταν μία γεμάτη και δημιουργική χρονιά για τη βιβλιοθήκη μας.
Οι ανανεωμένοι χώροι της Βιβλιοθήκης, που δημιουργήθηκαν από τη χρηματική δωρεά
που λάβαμε από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates με το Βραβείο Access to Learning
Award 2010 και τη στήριξη των υποστηρικτών μας, εξακολουθούν να προσελκύουν
καθημερινά πολύ κόσμο, για μελέτη, δανεισμό βιβλίων-περιοδικών και άλλου υλικού,
δωρεάν χρήση του διαδικτύου, υποστήριξη σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπουργείων-οργανισμών, παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, προβολές ταινιών, διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια, συναυλίες και άλλα πολλά.
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Μερικές από τις καλύτερες στιγµές της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας, για το 2018 ήταν:

εργαστήρια
δηµιουργικής
απασχόλησης
για παιδιά, για
προώθηση της
φιλαναγνωσίας

επισκέψεις
τµηµάτων
σχολείων

• Στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Η πόλη διαβάζει – Βιβλία παντού!» η κινητή Βιβλιοθήκη
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας ταξίδεψε στην Αθήνα και παρέμεινε
εκεί για ένα χρόνο. Ήδη από τον Ιούνιο του 2018, η κινητή βιβλιοθήκη ταξίδεψε σε διάφορα σημεία της Αθήνας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων.
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• Το καλοκαίρι του 2018 πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη μας η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018, που σχεδιάζεται και οργανώνεται από την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
στο οποίο συμμετέχει και η βιβλιοθήκη μας. Θέμα της εκστρατείας 2018 είναι: «Αγαπημένα δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο» [20 Ιουνίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018]

δανειστικά
κέντρα για την
κινητή µας
βιβλιοθήκη

• Η επαναλειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης και για το 2018, μετά από χρόνια αδράνεια, χάρη στην ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου. Η κινητή βιβλιοθήκη επισκέπτεται απομακρυσμένα σχολεία
του Νομού της Ημαθίας και παραθεριστικά κέντρα κατά τους θερινούς
μήνες. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία κατά την οποία
κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών έχουν άμεση πρόσβαση σε μία
οργανωμένη βιβλιοθήκη και φυσικά στο διαδίκτυο.

342.477

επισκέψεις
του κοινού
στις ιστοσελίδες
της βιβλιοθήκης

2.878

καινούργιοι
τίτλοι βιβλίων
αγοράστηκαν
και ανανέωσαν
τη συλλογή µας,
µαζί µε πολλές
δωρεές των
αναγνωστών µας

• Το Veria Tech Lab, η συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία μας
έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στα νέα παιδιά της πόλης, δωρεάν συμμετοχή σε δράσεις τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας (εργαστήρια Ρομποτικής,
coding, δημιουργικής γραφής, ασφάλειας στο διαδίκτυο, βασικών γνώσεων στις νέες
τεχνολογίες, δημιουργία comics, δημιουργία ντοκιμαντέρ, απευθείας συνδέσεις με
άλλους οργανισμούς)
• Η φιλοξενία της Νομαδικής Βιβλιοθήκης του Μεσογειακού Φεστιβάλ Φωτογραφίας.
Μίας συλλογής εκατό (100) εξαιρετικών βιβλίων φωτογραφίας που παρέμεινε στη Βέροια
για 4 μήνες και πλαισιώθηκε από άλλες δράσεις για την τέχνη της φωτογραφίας
• Η ανανέωση της συνδρομής στο PressReader το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό περίπτερο
στον κόσμο, μία ευγενική χορηγία από τα Coffee Island Βέροιας
• Η εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων από τη Μολδαβία πάνω σε θέματα οργάνωσης, καινοτομίας και τεχνολογίας.
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