Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, αδέρφια μας Ημαθιώτες,

Ήταν πριν 5 χρόνια όταν μία είδηση γέμισε την ψυχή μας περηφάνεια και συγκίνηση. Ήταν
Αύγουστος του 2010, όταν η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πατρίδας μας, της Βέροιας,
παραλάμβανε το Βραβείο «Πρόσβαση στη Γνώση» του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates,
έχοντας ξεχωρίσει ανάμεσα σε 350 υποψηφιότητες παγκοσμίως. Της είχε αναγνωριστεί η
προσφορά της στην κοινωνία, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις της στην πνευματική ζωή του
τόπου μας, οι υπηρεσίες που έδινε αντίδωρο στην αγάπη που της χάριζαν οι γονείς μας,
τα αδέρφια μας, οι συγγενείς, οι γείτονες και οι φίλοι μας.
Με τα χρήματα που συνόδεψαν το Βραβείο, οι ανεκτίμητες υπηρεσίες που προσφέρει η
Βιβλιοθήκη μας στα μέλη της - το 60% του πληθυσμού της Βέροιας - , σε κάθε έναν από
τους 800 συμπολίτες μας που την επισκέπτονται καθημερινά, έγιναν περισσότερες και
εκλεκτότερες. Εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά συστήματα για να εξοικονομούμε ενέργεια,
δημιουργήσαμε το media lab στον 1ο όροφο και αναβαθμίσαμε τον τεχνολογικό μας
εξοπλισμό.
Αυτό το έργο εκσυγχρονισμού βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του με την ανακαίνιση και
του 2ου ορόφου στον οποίο δημιουργείται μια υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων,
απαιτείται όμως, για τον εξοπλισμό των χώρων, επιπλέον χρηματικό ποσό ύψους 100,000€.
Στις 11 Ιανουαρίου 2016 ξεκινάμε εκστρατεία υποστήριξης στην πλατφόρμα
support.libver.gr, για να συγκεντρώσουμε από όλους όσους αγαπούν την πόλη μας και
τη βιβλιοθήκη της,
το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Ο στόχος είναι φιλόδοξος,
ισοδύναμη όμως είναι πάντα και η αισιοδοξία μας, που σε μεγάλο βαθμό εκπορεύεται από
τη δική σας αμείωτη αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα, που τη θέλετε πάντα στην
πρωτοπορία.

Έτσι, απευθυνόμαστε σε Εσάς με την πεποίθηση ότι θα σας έχουμε και πάλι δίπλα μας
στην προσπάθειά μας, πρώτους όπως πάντα, για να καταθέσετε τη συνεισφορά σας.
Για να νιώσουμε άλλη μία φορά υπερήφανοι που όλοι μας, θα έχουμε συμβάλει
καθοριστικά στην εξέλιξη του τόπου μας, στην ευημερία των παιδιών μας.

Εκ μέρους της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Aντώνης Γκαλίτσιος

Φωτεινή Χαμιδιελή

Αναπληρωτής Διευθυντής

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου

**Ακολουθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να υποστηρίξετε την καμπάνια, τους οποίους
μπορείτε να βρείτε και στο διαδικτυακό τόπο support.libver.gr
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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 και
μπορείς;
Κατάθεσε το ποσό στον 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

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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