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Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας – Κ.Ι.Κ.Π.Ε. - Future Library 
Έναρξη λειτουργίας για το 2020 της κινητής βιβλιοθήκης της  

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 

Για 4η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) 
συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας μέσω του Future Library.  

Η επανεκκίνηση της λειτουργίας των κινητών βιβλιοθηκών συνδέεται εφέτος με τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια από την απονομή του βραβείου «πρόσβαση στη μάθηση» του 
ιδρύματος Bill and Melinda Gates. Η υποστήριξη από το Κ.Ι.Κ.Π.Ε μας δίνει τη δυνατότητα να 
σκεφτούμε και να συζητήσουμε ξανά και το ρόλο των Κινητών Βιβλιοθηκών στο νέο περιβάλλον που 
δημιουργεί η εποχή της πανδημίας. 

Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει μεγάλη παράδοση 
στη λειτουργία των κινητών Βιβλιοθηκών. Από το 
1976 παρείχε υπηρεσίες σε χωριά της Κεντρικής και 
της Δυτικής Μακεδονίας ενώ το 1994 
συμμετέχοντας σε πρόγραμμα με χρηματοδότηση 
από την Ε.Ε. κατασκεύασε την πρώτη Κινητή 
Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η 
εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών αποτελεί 
πάντα προτεραιότητα για τη Βιβλιοθήκη και με τη 
δωρεά του ιδρύματος Κ.Ι.Κ.Π.Ε. εξασφαλίζεται για 
μία ακόμη χρονιά η πρόσβαση για τους κατοίκους 
των χωριών της Ημαθίας στην εμπλουτισμένη με 
καινούργια βιβλία συλλογή της Κινητής Βιβλιοθήκης αλλά και η πρόσβαση στο διαδίκτυο για 
παροχή πληροφοριών. 

Η λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης υλοποιείται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας και ακολουθώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων ώστε να βοηθήσουμε όλοι στη μη περαιτέρω εξάπλωση του Coronavirus 
(COVID-19). 

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 έχουμε σαν προτεραιότητα να προσθέσουμε και νέα δανειστικά 
κέντρα ώστε να  καλύψουμε τις ανάγκες και άλλων σχολείων του Ν. Ημαθίας που ζητάνε τη 
συνεργασία μας. 
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Από το 2017 έως και το 2019 η κινητή βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας έχει 
πραγματοποιήσει 290 δρομολόγια σε 86 δανειστικά κέντρα στο Ν. Ημαθίας (δημοτικά σχολεία, 

νηπιαγωγεία, κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, 
παραθεριστικά κέντρα τους καλοκαιρινούς μήνες 
και την Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική Βέροιας 
«Θεραπευτήριο Ασκληπιός») και συνολικά 29.741 
δανεισμούς. 

Κάθε μήνα η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
αναρτά το πρόγραμμα κίνησης της κινητής 
βιβλιοθήκης στο διαδικτυακό της ιστότοπο 
(https://www.libver.gr/) με σκοπό να 
ενημερώνονται οι πολίτες για την άφιξη της κινητής 
βιβλιοθήκης στην περιοχή τους. 
 

 
Μερικές πληροφορίες για το ίδρυμα Κ.Ι.Κ.Π.Ε. 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στην 
Αθήνα από το 1988. Σκοποί του είναι η προσφορά κοινωνικού έργου, η υποστήριξη 
μακροπρόθεσμων δράσεων στον εν ευρεία έννοια  εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό τομέα, η 
αξιοποίηση των Συλλογών και των Αρχείων που διαθέτει το Ίδρυμα και η προβολή τους στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 

Από το 2012 συμμετέχει στο πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Future Library, που αφορά 
τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση Δημόσιων και Δημοτικών βιβλιοθηκών ανά την επικράτεια. Η 
συμμετοχή του Ιδρύματος στην προσπάθεια συνίσταται στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών με νέες 
εκδόσεις. 

Από το φθινόπωρο του 2014 το Κ.Ι.Κ.Π.Ε., σε συνεργασία με τον οργανισμό Future Library και τις 
Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της περιφέρειας, ανέλαβε την οργάνωση υποδειγματικών 
διδασκαλιών που απευθύνονται σε καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα φέρει τον 
τίτλο «Από την έρευνα στη διδασκαλία» και επικεντρώνεται σε τέσσερις κύκλους της διδακτέας 
ύλης: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Οικονομία. Τις διδασκαλίες που πραγματοποιούνται 
στα αναγνωστήρια των Βιβλιοθηκών αναλαμβάνουν ειδικοί από τα πανεπιστημιακά και τα 
ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. 

Πέραν των μνημονευθέντων, το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. κατά τα παρελθόντα έτη έχει ενισχύσει οικονομικά 
ποικίλες δράσεις πολιτισμού, κοινωνικής ευαισθησίας και εθνικής σκοπιμότητας. 
 

 
 
 

http://www.futurelibrary.gr/
mailto:info@futurelibrary.gr
https://www.libver.gr/

