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Βέροιας

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι σπουδαστές των
σχολών σας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το 2010 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο
«Πρόσβαση στη Γνώση» (το οποίο συνόδευε το χρηματικό ποσό του 1.000.000 $) από
το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates επειδή υιοθέτησε την Τεχνολογία και ανέπτυξε
δημιουργικό και ισχυρό περιβάλλον για την Κοινότητα. Αναγνωρίστηκε ως «επιτυχές
πρότυπο βιβλιοθήκης για όλο τον κόσμο» για τη δημιουργική χρήση των υπηρεσιών
πληροφόρησης και τεχνολογίας, για την ικανοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών
αναγκών περισσοτέρων από 180.000 ανθρώπων από την πόλη της Βέροιας αλλά και από
απομακρυσμένες περιοχές και χωριά της ευρύτερης Περιφέρειας.
Η Δ.Κ.Κ. Βέροιας αξιοποιώντας το χρηματικό ποσό του βραβείου, ανακαίνισε το χώρο της
δημιουργώντας νέες εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν πρόσβαση
σε πολλές πηγές πληροφόρησης (έντυπες και ηλεκτρονικές), αλλά και ποικίλες υπηρεσίες
με στόχο την εξερεύνηση της δημιουργικότητας και την προώθηση της καινοτομίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (media LaB)
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Το Εργαστήρι Πολυμέσων (Media Lab) είναι ένας ξεχωριστός χώρος με κτιριακή
ηχομόνωση, κατασκευασμένος για περιορισμό ήχου μέχρι και την ένταση των 80 dB. Είναι
ακουστικά διαμορφωμένος, με ηχοαπορροφητικά πάνελς στους τοίχους και πλωτό δάπεδο.
Το Εργαστήρι Πολυμέσων περιλαμβάνει ολόκληρο τον απαραίτητο επαγγελματικό
εξοπλισμό (hardware & software) για την ηχογράφηση κι επεξεργασία μουσικής και
γενικότερα ήχου, την μουσική παραγωγή, την ηχητική επένδυση σε βίντεο, την παραγωγή
ραδιοφωνικής εκπομπής, την δημιουργία ψηφιακής παρτιτούρας, καθώς επίσης και μία
ευρεία συλλογή από ψηφιακά μουσικά όργανα, δυναμικούς επεξεργαστές κι εφέ. Ο χώρος
επίσης συμπεριλαμβάνει μία σειρά από φυσικά και MIDI μουσικά όργανα.
Συνοπτικά, η ονομασία του χώρου ως Εργαστήρι Πολυμέσων (Media Lab) περικλείει τις
παρακάτω ιδιότητες:

Στούντιο ηχογράφησης (Recording studio)


Χώρος επεξεργασίας ήχου (Audio suite)



Στούντιο παραγωγής ήχου (Audio post-production suite)



Δωμάτιο ακρόασης (Listening room)



Χώρος επεξεργασίας εικόνας και παραγωγής βίντεο (Video editing & postproduction suite)
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Εργαστήριο Δημιουργικότητας | Maker Space
Το εργαστήριο δημιουργικότητας είναι ένας χώρος έμπνευσης και δημιουργικότητας, ο οποίος
χρησιμοποιείται για σεμινάρια/μαθήματα της Βιβλιοθήκης, εργαστήρια Ρομποτικής αλλά παρέχεται και σε
ομάδες χρηστών για δραστηριότητες, εργασίες, σχολικές τάξεις, σχολικά project, εργαστήρια ρομποτικής,
παρουσιάσεις για τη νέα τεχνολογία, προβολές εκπαιδευτικών ταινιών και πολλά άλλα.
Το Εργαστήριο (Makerspace) της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας έχει εξοπλιστεί με
Εκτυπωτή 3D Makerbot Replicator 5th Generation.
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων είναι ένας νέος χώρος με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, όπου η
πολλαπλότητα των χρήσεων που φιλοξενεί συνδιαλέγεται αρμονικά με την αισθητική της
απλότητας και της ευελιξίας.
Στον κεντρικό χώρο υποδοχής, το Φουαγιέ, διαμορφώθηκε το καθιστικό για την φιλοξενία συναντήσεων,
παρουσιάσεων, σεμιναρίων ή και ιδιαίτερων εκδηλώσεων σε συνδυασμό με αυτές που φιλοξενεί η Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα φιλοξενίας ενός μικρού μουσικού σχήματος, η
διεξαγωγή σεμιναρίων μαγειρικής (υπάρχει κουζίνα με πλήρη εξοπλισμό) ή η υποστήριξη φιλοξενίας
δεξιώσεων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας : http://www.libver.gr/
Υπεύθυνοι επικοινωνίας πρακτικής άσκησης :
Γιώργος Μπίκας- Πληροφορικός και Μαρία Λιάνα-Τολίκα- Βιβλιοθηκονόμος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-24494
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