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Γκέτεμποργκ, Σουηδίας, 12 Αυγούστου 2010.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας παραλαμβάνει το βραβείο “Πρόσβαση στη Μάθηση” από
το ίδρυμα Bill & Melinda Gates, λαμβάνοντας και το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ως επιβράβευση
της πρωτοπόρου δράσης της παγκοσμίως.
Βέροια, 2020.
Δέκα χρόνια μετά, η Βιβλιοθήκη συζητάει για το μέλλον με ποικίλες εκδηλώσεις, τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο του 2020, με ελεύθερη πρόσβαση. Δέκα χρόνια με 1.500.000, δανεισμούς βιβλίων, 1.031
εκδηλώσεις, 673 μαθήματα πάνω στις νέες τεχνολογίες και 2.394 εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες.
Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει το τριήμερο 12-14 Νοεμβρίου 2020. 50 εκλεκτοί ομιλητές θα
συμμετάσχουν σε 10 διαδικτυακές συναντήσεις για δέκα διαφορετικά θέματα που ποικίλουν, από την
Ιστορία μέχρι την Οικονομία και τη Μουσική. Συζητήσεις για το μέλλον μαζί με επιστήμονες,
συγγραφείς, δημιουργούς από την περιοχή της Ημαθίας αλλά και ανθρώπους από άλλα μέρη που
επισκέφθηκαν και γνώρισαν τη Βιβλιοθήκη.
Στις 15 Νοεμβρίου 2020 θα προβληθεί η ταινία «Πηγή είναι ο Λόγος - Αναζητώντας την αόρατη πόλη», ενώ
μέχρι τα Χριστούγεννα, θα εξελιχθούν όλες οι υπόλοιπες δράσεις που περιλαμβάνουν α. την παραγωγή
και παρουσίαση των πρώτων δέκα podcast με θέμα «Οι άνθρωποι της πόλης στο προσκήνιο» β. την
ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κτιρίου με την κατασκευή ενός υπαίθριου αναγνωστηρίου, γ. την
οργάνωση τριών εργαστηρίων για παιδιά με προεγγραφές και με περιορισμένο αριθμό θέσεων, δ. την
επανεκκίνηση των κινητών βιβλιοθηκών με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και
Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.). Μιλώντας πάντα για την αξία του τόπου, τη σκυτάλη στο τέλος θα
πάρουν οι ζωγράφοι και οι φωτογράφοι της περιοχής που θα αποτυπώσουν με τη ματιά τους «στιγμές»
της Βέροιας.
Μέσω των εκδηλώσεων θα αναδειχτούν δημιουργοί, επαγγελματίες της πόλης και θα δοθεί έμφαση
στην ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας και της συνεχιζόμενης επιτυχημένης πορείας της
βιβλιοθήκης. Μια επιτυχία συνδεδεμένη με τη δημιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και
τεχνολογίας για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και οικονομικών
αναγκών χιλιάδων ανθρώπων.
Μία Βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1953 και κατάφερε με επιμονή, υπομονή, πειραματισμούς και
εξωστρέφεια, χάρη στην απαράμιλλη επιμέλεια του προσωπικού της και των Συμβουλίων της, να

αποτελέσει ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και να αναδειχθεί σε φορέα δημιουργικής έκφρασης και
καινοτομίας, πάντα σε στενή επαφή με τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Για τον κόσμο που την
επισκέπτεται δεν είναι απλώς μια Βιβλιοθήκη, αλλά η δική τους Βιβλιοθήκη.
Το πρόγραμμα με τις λεπτομέρειες για τις ώρες, τις μέρες και τους τρόπους παρακολούθησης των
εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί στις 5 Νοεμβρίου 2020 και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
http://future.libver.gr

Με την ευκαιρία, εμείς, οι άνθρωποι της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τα ΜΜΕ της Ημαθίας, για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστούμε για
τον ρόλο που έπαιξαν στην άνθιση της Βιβλιοθήκης, στους δεσμούς που δημιουργήσαμε με τους
ανθρώπους της πόλης και για τη διάθεσή τους να υποστηρίξουν και να προβάλουν το πρόγραμμα με
τις εκδηλώσεις των δέκα ετών.

Για θέματα επικοινωνίας παρακαλώ επικοινωνήστε, με την, κ. Ασπασία Τασιοπούλου στο τηλέφωνο
2331024494 και στο aspasia@libver.gr

