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Αγαπητ ……………………. 

 

 

Tη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, το «ελληνικό θαύμα», τη γνωρίζετε και την 

αγαπάτε. Από μία μικρή Βιβλιοθήκη σε μία ορεινή περιοχή της Βόρειας Ελλάδας έχει 

εξελιχθεί σε μία από τις πιο σύγχρονες βιβλιοθήκες του κόσμου! Το 60% του πληθυσμού 

της Βέροιας ανήκει στα εγγεγραμμένα μέλη της, ενώ 800 επισκέπτες  κάθε ηλικίας και ειδικά 

μαθητές, την επισκέπτονται καθημερινά. Αυτή τη βιβλιοθήκη σας καλούμε να 

υποστηρίξετε με το γράμμα αυτό. 

  

Όπως ίσως γνωρίζετε, από τον Αύγουστο του 2010 με τα χρήματα του βραβείου του Bill 

and Melinda Gates Foundation, που αποσπάσαμε ανάμεσα σε 350 Βιβλιοθήκες 

παγκοσμίως, καταφέραμε να παρέχουμε περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη 

μας. Εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά συστήματα εξοικονομώντας ενέργεια, 

δημιουργήσαμε το media lab στον 1ο όροφο, αναβαθμίσαμε τον τεχνολογικό μας 

εξοπλισμό και προχωρήσαμε στην ανακαίνιση του 2ου ορόφου, που θα διαμορφωθεί σε 

μία υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.  

Θα γίνει ένας ξεχωριστός χώρος για το φιλόμουσο κοινό της Βέροιας, για τους 

καλλιτέχνες που αναζητούν αίθουσες υψηλών προδιαγραφών για να παρουσιάζουν τα 

έργα τους και κυρίως ένα περιβάλλον ερεθισμάτων και ευκαιριών για τα παιδιά. Το έργο 

όμως δυστυχώς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς  απαιτείται επιπλέον χρηματικό ποσό 

ύψους 100,000€ για τον εξοπλισμό των χώρων.  

Γι’ αυτόν το λόγο, στις 11 Ιανουαρίου 2016 ξεκινάμε εκστρατεία υποστήριξης στην 

πλατφόρμα support.libver.gr, για να συγκεντρώσουμε   το χρηματικό ποσό  που θα 

οδηγήσει στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης της Βιβλιοθήκης μας.  

 

Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε κοινωνοί της 

προσπάθειάς μας: Να ολοκληρώσουμε την ανακαίνιση μιας Βιβλιοθήκης που αποτελεί 

πρότυπο τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον κόσμο. 
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Βοηθήστε μας να διαδώσουμε σε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο το μήνυμα και το σκοπό της 

εκστρατείας, με όποιον τρόπο επιθυμείτε και μπορείτε: Κάνοντας like στη σελίδα μας στο 

Facebook https://goo.gl/CGHePj , κοινοποιώντας τα  post μας, καλώντας φίλους στο site μας, 

ενημερώνοντας για την εκστρατεία φίλους, γνωστούς και όποιον νομίζετε ότι μπορεί να τον 

αφορά.   

 

 

Για να ανάψουμε όλοι μαζί τα φώτα! 

 

 

   

 

 

 

 

Aντώνης Γκαλίτσιος Φωτεινή Χαμιδιελή 

 

 

Αναπληρωτής Διευθυντής 

 

 

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου 
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