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Σάρκα και οστά παίρνει
n βιβλιοθήκη του Παν. Κύπρου
Δεκαοκτώ μήνες πριν
την παράδοση της
το Πανεπιστήμιο
κερδίζει το στοίχημα
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μερικά χρονιά πριν,

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

η ανέγερση του
Κέντρου Πληρο
φόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέ
του Κέντρου
λιος Ιωάννου» αποτελούσε
για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
το μεγάλο στοίχημα. Αναλώ
το οποίο
θηκαν αρκετές ώρες σε συ
θα στεγάσει
νεδριάσεις στην Επιτροπή
Παιδείας της Βουλής και έγι
ναν πάρα πολλές επίσημα ν
αλλά και χώρους
σεις και διευκρινίσεις από
πλευράς του ακαδημαϊκού
πολυμέσων
ιδρύματος προς την Πολιτεία,
σε μια προσπάθεια να την πεί
σει για την αναγκαιότητα του έργου αυτού,
ώστε να το εντάξει σε κάποιο από τον ετήσιο
κρατικό προϋπολογισμό, καθότι χρειαζόταν

στο εργοτάξιο

Πληροφόρησης,
μεταξύ άλλων
τη βιβλιοθήκη

και η συνεισφορά του κράτους, περάν της

δωρεάς που έκανε η οικογένεια Στέλιου Ιω
άννου.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο κέρδισε το
στοίχημα αυτό και οι εργασίες στην Πανεπι
στημιούπολη και συγκεκριμένα στο εργοτά
ξιο της βιβλιοθήκης προχωρούν και βρίσκο
νται περίπου ι8 μήνες πριν την ολοκλήρωση
τους.

Στα πλαίσια επίσκεψης δημοσιογράφων
στο εργοτάξιο, όπου γίνονται οι εργασίες
ανέγερσης του Κέντρου Πληροφόρησης 
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Χριστοφί
δης, αφού ευχαρίστησε για τη σημαντική
δωρεά την αείμνηστη'Ελλη Ιωάννου και ολό
κληρη την οικογένεια της για τη στήριξη της
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημέρωσε ότι
μέχρι τώρα ξοδεύτηκαν περίπου
€ιι.οοο.οοο για τις εργασίες της βιβλιοθή
κης. Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι τον Σε

πτεμβριο του 2015 θα τελε

στούν τα εγκαίνια της βιβλιο
θήκης, την οποία το Πανεπι
στήμιο επιθυμεί και σχεδιά
ζει να «ανοίξει» στο κοινό,
καθώς στόχος είναι αυτή να
καταστεί εθνική και να χρησι
μοποιείται, εκτός από την πανε
πιστημιακή και ερευνητική
κοινότητα, κι από όλους τους
πολίτες, ακόμη κι από μικρά
παιδιά που θα έχουν την ευ

καιρία να έρθουν σε επαφή
με τη γνώση και τη μάθηση.

€11 εκατ.'
ξοδεύτηκαν μέχρι
τώρα για τις εργασίες

της βιβλιοθήκης J

15.700 τ.μ.'
το συνολικό

εμβαδόν j
του χώρου S
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