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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,  

 

Tη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας τη γνωρίζετε και την αγαπάτε. Αποτελεί 

μία από τις πιο σύγχρονες βιβλιοθήκες του κόσμου.  Έχει καταφέρει να γίνει ο 

πυρήνας της τοπικής κοινωνίας, με 31.375 εγγεγραμμένα μέλη (60% του 

πληθυσμού της Βέροιας), 800 επισκέπτες ημερησίως κάθε ηλικίας και ειδικά μαθητές 

(το 2014 τη Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν 5.200 μαθητές). Από το Νοέμβριο του 1999 

ως το Νοέμβριο του 2015 ο δανεισμός (βιβλίων, περιοδικών, επιτραπέζιων 

παιχνιδιών κ.λπ.) ανήλθε στα 2.943.633 τεκμήρια!    

 

Όπως ίσως γνωρίζετε, με τα χρήματα του Βραβείου του Bill and Melinda Gates 

Foundation, από τον Αύγουστο του 2010 καταφέραμε και παρέχουμε ακόμα 

καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες στα μέλη μας. Μέχρι σήμερα, έχουμε 

εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα και εξοικονομούμε ενέργεια. 

Δημιουργήσαμε το media lab στον 1ο όροφο που πλημμυρίζει από κόσμο και 

αναβαθμίσαμε τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό.    

Το όλο έργο ολοκληρώνεται με την ανακαίνιση και του 2ου  ορόφου, για τον 

εξοπλισμό του οποίου απαιτείται επιπλέον χρηματικό ποσό ύψους 100,000€. Έτσι 

θα έχουμε στη διάθεσή μας μία υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία 

καλλιτέχνες και κοινό περιμένουν και τους αξίζει .  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εκστρατεία υποστήριξης, που ξεκινά στις 

11 Ιανουαρίου 2016 μέσω της πλατφόρμας support.libver.gr, για να 

συγκεντρώσουμε   το χρηματικό ποσό  που απαιτείται για να λειτουργήσει και ο 2ος 

όροφος της βιβλιοθήκης μας.  

Κάθε ευγενική δωρεά από την πλευρά σας, ακόμη και 1 ευρώ, θα κάνει τη διαφορά! 

 

Για να ανάψουμε όλοι μαζί τα φώτα! 

 

 

 

 

*Ακολουθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να υποστηρίξετε τη Βιβλιοθήκη μας  

 

  

Aντώνης Γκαλίτσιος Φωτεινή Χαμιδιελή 

 

 

Αναπληρωτής Διευθυντής 

 

 

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου 
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Η υποστήριξή σου για να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του 2ου ορόφου της Βιβλιοθήκης μας μας είναι 

απαραίτητη! 

 

Μπορείς να συνεισφέρεις στην καμπάνια μας προσφέροντας από 1€ μέχρι όσα ευρώ θέλεις; 

Κατάθεσε το ποσό στο λογαριασμό που ακολουθεί:  

Τράπεζα: Alpha Bank, υποκατάστημα Βεροίας 

Αριθμός Λογαριασμού: 537 00 2001 000087 

ΙΒΑΝ GR43-0140-5370-5370-0200-1000-087 

Δικαιούχος: Δημόσια Κέντρικη Βιβλιοθήκη Βέροιας 

BIC: CRBAGRAA 

SWIFT:   CRBAGRAAIBAN 

 

 

Ή πέρασε από τη βιβλιοθήκη μας και άφησέ τα στο κουτί των εισφορών μας, που βρίσκεται στο 

ισόγειο της βιβλιοθήκης.     

 

 

Νομίζεις ότι μπορείς να εμπνεύσεις τους φίλους και συγγενείς σου ώστε να γίνουν ομαδικές 

καταθέσεις υπέρ της Βιβλιοθήκης; Επικοινώνησε μαζί μας ώστε να σου πούμε πώς μπορείς να το 

κάνεις. 

 

Μπορείς να οργανώσεις στο σπίτι, το γραφείο ή το κατάστημά σου μία συγκέντρωση, κατά την 

οποία θα μπορούσε κάποιος από εμάς να παρουσιάσει την προσφορά της Βιβλιοθήκης, να εκθέσει 

το πρόγραμμα και τις ανάγκες μας;  

Επικοινώνησε μαζί μας στο 2331024494 & info@ libver.gr 

 

Σκέφτεσαι κάποια άλλη διαδικασία στήριξης;  

Επικοινώνησε μαζί μας στο 2331024494 & info@ libver.gr 
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