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Θεμελιώνεται Ι

π Βιβλιοθήκη Ι
«Eiiflios Ιωάννουί
Την τελετή τοποθέτησης του

θεμέίϊιου Λίθου του Κέντρου
ΠληροφόρησηςΒιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου»
διοργανώνει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου την
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.
Η τοποθέτηση του θεμέλιου
πίθου θα πραγματοποιηθεί
από τον εξοχότατο Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Δημήτρη Χριστόφια στις 11
π.μ. Το έργο σχεδιάστηκε για
να στεγάσει, μεταξύ άλλων,
τέσσερις υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου Κύπρου:
Βιβλιοθήκη, Υπηρεσία
Πληροφορικών Συστημάτων,
Κέντρο Τεχνολογιών
Υποστήριξης Δ ιδασκαλίας
και Κέντρο Γλωσσών.
ελετή για την τοποθέτηση του θεμέλιου
λίθου, για την ανέγερση του Κέντρου
Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου», διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου.

Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου θα
πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Κυ
πριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστό
φια, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 11
π·μ.

Το Κέντρο ΠληροφόρησηςΒιβλιοθήκη

«Στέλιος Ιωάννου» αποτελεί ενα έργο το
οποίο είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδια
σμού και εμπεριστατωμένων μελετών, όσον
αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και του
τόπου. Πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποί
ηση του είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους
€8.000.000 από την αείμνηστη Ελλη Ιωάν
νου, εις μνήμην του συζύγου της Στέλιου
Ιωάννου. Χάρη σε αυτή τη δωρεά, μεταξύ άλ
λων, οφείλεται και η ανάθεση του σχεδιασμού
στον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nou
vel. To έργο λιτό, αλλά εντυπωσιακό, θα απο
τελεί σημείο αναφοράς της Κύπρου, κατατάσ
σοντας την στον παγκόσμιο χάρτη της αρχιτε
κτονικής.

Ο σχεδιασμός του έργου εγκρίθηκε από
την Πολιτεία και από το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου, αφού πρώτα μελετήθηκε σε βάθος από
ανεξάρτητη επιτροπή διεθνώς αναγνωρισμέ
νων αρχιτεκτόνων και εκπροσώπου του
ΕΤΕΚ.

Ιδιαίτερα ουσιαστική στο όλο εγχείρημα
ήταν και η συμμετοχή των χρηστών, καθώς και
η αξιολόγηση άλλων παρόμοιας λειτουργίας
κτιρίων, όπως η Βιβλιοθήκη του London Sch
ool of Economics, το αντίστοιχο Κέντρο Πλη
ροφόρησης του Πανεπιστημίου Hertfordshi
re και η Βιβλιοθήκη "John and Aileen O'Reil
ly" του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου.
Το φιλόδοξο αυτό έργο σχεδιάστηκε για να
στεγάσει, μεταξύ άλλων, τέσσερις υπηρεσίες
του Πανεπιστημίου Κύπρου: Βιβλιοθήκη,
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, Κέν
τρο Τεχνολογιών Υποστήριξης Διδασκαλίας
και Κέντρο Γλωσσών. Επίσης, στέγη στο Κέν
τρο Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου» θα βρουν 1.000.000 τόμοι έντυπων
βιβλίων και περιοδικών, 150 ηλεκτρονικές βά
σεις δεδομένων όλων των ειδικοτήτων, περισ
σότερα από 30.000
ηλεκτρονικά βιβλία, περισσότερα από
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25.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και περισσο Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Χά
τερες από 30 ψηφιακές συλλογές, προσβάσι ρης Χαραλάμπους.
μες από όλο τον πλανήτη. Ολες οι πληροφο
Θα ακολουθήσει ομιλία από τον πρύτανη
του
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Κων
ρίες θα είναι προοβάοιμες σε όλη την επιστη
μονική κοινότητα της Κύπρου, αλλά και στο σταντίνο Χριστοφίδη. Κατά την εκδήλωση θα
προβληθεί σύντομη ταινία για το Πανεπιστή
ευρύ κοχνο.
Στην εκδήλωση που θα ακολουθήσει στην μιο Κύπρου και θα παρουσιαστεί η σχετική με
Αίθουσα Β108, του κτιρίου ΣυμβουλίουΣυγ το Κέντρο ΠληροφόρησηςΒιβλιοθήκη «Στέ
κλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» θα απευ λιος Ιωάννου» έκδοση από την αναπληρώτρια
θύνουν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κυπρια καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής,
κής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, εκ Παναγιώτα Πύλα. Θα ακολουθήσει δεξίωση
μέρους της οικογένειας των δωρητών του έρ στον Ιο όροφο του Κέντρου Κοινωνικών Δρα
γου, ο Δάκης Ιωάννου και ο πρόεδρος του

στηριοτήτων.
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