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Συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου»

Στόχος ο Σεπτέμβρης 2015
> Οι εργασίες ανέγερσης του Κέντρου ΠληροφόρησηςΒιβλιοθπκης «Στέλιος Ιωάννου» αναμένεται
να ολοκληρωθούν σε 18 μήνες  Στα 30 εκατ. ευρώ περίπου υπολογίζεται το κόστος

Το υπο ανέγερση λιτό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό κτήριο είναι σε μορφή τεχνητού λόφου και αναπτύσσεται

κατακόρυφα σε 5 επίπεδα.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ

Πέντε επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και τρεις
όροφοι), χώροι πολυμέσων, αμφιθέατρα,
ειδικοί χώροι ομαδικής μελέτης. Αυτά
και πολλά άλλα συνθέτουν το μεγάλο έρ
γο ανέγερσης του Κέντρου ΠληροφόρησηςΒι
βλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» που βρίσκεται στην
Πανεπιστημιούπολη και που φιλοδοξεί να αποτε
λέσει όχι μια απλή βιβλιοθήκη, αλλά Εθνική Βι
βλιοθήκη. Στόχος... να τελεστούν τα εγκαίνια της
τον Σεπτέμβρη του 2015.

Σημείο αναφοράς
Δεκαοκτώ περίπου μήνες πριν την αποπεράτωση
του έργου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξήγησε χθες ότι το Κέ
ντροΒιβλιοθήκη είναι το μεγαλύτερο στην Κύπρο
και θα αποτελεί τόπο συνάντησης για φοιτητές, ερευ
νητές, μαθητές, ακόμη και μικρά παιδιά. Στο πλαί
σιο ξενάγησης στους χώρους του Κέντρου υπογράμ
μισε ότι αυτό αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Σε

πτέμβριο του 2015 και ξεκαθάρισε οτι δεν τίθεται θέ
μα μη ολοκλήρωσης του λόγω οικονομικών δυσκο
λιών. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, μέχρι σήμερα
έχουν δαπανηθεί περίπου 1011 εκατ. ευρώ, τα οποία
αποτελούσαν δωρεά από την κ. Έλλη Ιωάννου εις
μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, και χρει
άζονται περίπου άλλα 20 εκατ. ευρώ για την ολο
κλήρωση του. «Συζητείται έντονα η συμπερίληψη του
έργου στα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό ζητούμε από
την πολιτεία και αναμένουμε ότι αυτό θα καταστεί
δυνατό για να ολοκληρωθεί το έργο», εξήγησε, ση
μειώνοντας ότι «οι σύγχρονες ηγεσίες επενδύουν
στην έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη. Αυτό εί
ναι η νέα βιβλιοθήκη και θα αποτελεί σημείο ανα
φοράς όχι μόνο για την Πανεπιστημιούπολη, αλλά
για ολόκληρη την Κύπρο». Όπως αναφέρθηκε χθες,
το έργο είναι σχεδιασμένο από τον διεθνούς φήμης
αρχιτέκτονα Jean Nouvel και η βιβλιοθήκη θα στε
γάσει 1.000.000 έντυπους τόμους, πάνω από 30.000
τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και 150 βάσεις δε
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δομένων, ενω όλες οι πληροφορίες θα είναι προ
σβάσιμες σε όλη την επιστημονική κοινότητα της
Κύπρου. Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα αποτε
λέσει ουσιαστικά το κομβικό σημείο της Πανεπι
στημιούπολης των μελλοντικά δέκα χιλιάδων φοι
τητών και παράλληλα θα είναι ανοιχτή σε κάθε πο
λίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις πολύπλευρες
και χρήσιμες υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας όλους
τους επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, πέραν
της πανεπιστημιακής κοινότητας ως η κύρια ερευ
νητική βιβλιοθήκη.

Το έργο
Κατά την ξενάγηση στο υπό ανέγερση λιτό αλλά
ταυτόχρονα εντυπωσιακό κτήριο, ο υπεύθυνος του
έργου εξήγησε ότι είναι σε μορφή τεχνητού λόφου,
εμβαδού περίπου 15.700 τ.μ. και αναπτύσσεται κα

τακόρυφα σε 5 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και τρεις
ορόφους). Σε οριζόντια διάταξη, ένας βασικός κύ

λινδρος με κεντρικό εσωτερικό και περιφερειακό
αίθριο που διαπερνά όλα τα επίπεδα, διαρθρώνει
τρεις πτέρυγες περιφερειακά. Όλα τα επίπεδα του
κτηρίου, πλην του τελευταίου, θα καλύπτονται στη
νοτιοδυτική και στη βορειοανατολική πλευρά τους
από τεχνητό λόφο. Όσο για την οροφή του κυλιν
δρικού τμήματος, ένας διαφώτιστος θόλος πάνω
από το τελευταίο επίπεδο θα προβάλλεται στο ορο
πέδιο του λόφου. Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του
έργου, «η ιδιαίτερη αυτή διαφώτιστη κατασκευή,
διαμέτρου περίπου 40 μέτρων, θα διαχέει σε ελεγ
χόμενο επίπεδο το φως της ημέρας στους χώρους
ανάγνωσης για την οπτική άνεση των χρηστών.
Στην κορυφή του θόλου ένας ηλιοστάτης θα κα
τευθύνει κατακόρυφα και συγκεντρωμένα μέχρι και
το χαμηλότερο επίπεδο του κτηρίου μία δέσμη φω
τός πάνω στην ανακλαστική επιφάνεια ενός κώνου
που θα είναι χωροθετημένη στο κέντρο του εσωτε
ρικού κεντρικού αίθριου».
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