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Παράταση στο πρόβλημα με
τα κονδύλια της Βιβλιοθήκης
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ απεργία των οίκο ας Ιωάννου θα αρκούσε μέχρι
δόμων τον περασμένο μήνα, η τέλος Μαρτίου. Σε περίπτωση
οποία διήρκεσε αρκετές μέρες, που δεν υπήρχε το κρατικό κον
συνέβαλε ώστε να μετακινηθεί δύλι σύντομα, οι εργασίες ανέ
τοπρόβληματωνχρημάτωνπου γερσης της Βιβλιοθήκης στην
χρειάζεται το Πανεπιστήμιο Κύ Πανεπιστημιούπολη, θα πάγω
πρου για τις εργασίες ανεγερ ναν, μέχρι νεωτέρας. Τελικά, η
σης της Βιβλιοθήκης του, χρονι διακοπή των εργασιών λόγω της
κά ένα μήνα μετά. Όπως είναι απεργίας του οικοδομικού το

γνωστό δηλώθηκε " μεα, και στην

επίσημα πρόσφατα

Συνεχίζεται ΤΟ

Πανεπιστημιού

και από τον πρύτανη άγχος TOU πόλη, μετακίνη

του Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου σε τ0 πρόβλημα
Κύπρου Κωνσταντί Κύποουνιατην παρακάτω, με

νο Χριστοφίδη το ε£εϋοεση τωγ αποτέλεσμα το

κονδύλι που έχει «λ»*κ&« «« κονδύλι της δω

προς το παρόν στην κονδυλίων ρεάς να εξα

κατοχη του το ακα ντλείται τον ερ
δημαϊκό ίδρυμα για την ανέγερ χόμενο Απρίλιο. Στόχος του
ση της Βιβλιοθήκης  Κέντρου Πανεπιστημίου είναι να προβεί
Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάν σε όλες τις απαραίτητες προ
νου» είναι μόνο αυτό της δωρε σπάθειες και ενέργειες, ούτως
άς που παραχώρησε η οικογέ ώστε να βρεθούν τα απαραίτη
νεια Ιωάννου. Κι αυτό διότι η τα κονδύλια για να συνεχίσουν
προηγούμενη Κυβέρνηση δεν κανονικά οι εργασίες ανέγερ
είχε συμπεριλάβει στον προϋ σης της Βιβλιοθήκης, η οποία
πολογισμό του 2013, πρόνοια εκτός από την πανεπιστημιακή
για παραχώρηση κονδυλίου στο κοινότητα, είναι σχεδιασμένη
Πανεπιστήμιο για αυτό τον σκο να εξυπηρετεί και τον ερευνητι
πό. Σύμφωνα δε, με τους υπολο κό κόσμο και την κοινωνία
γισμούς του Πανεπιστημίου γενικότερα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΓΖΟΓΓΟΥΛΟΥ
Κύπρου, η δωρεά της οικογένει
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