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ΧΑΡΑΥΓΗ
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npuuvEis ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην Κύπρο
Σιο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα βρεθούν οι
πρυτάνεις των Πανεπιστπμίων των Ευρωπαϊ
κών Πρωτευουσών, στο πλαίσιο των εγκαι
νίων του Κέντρου ΠληροφόρησηςΒιβλιοθή
κπ «Στέλιος Ιωάννου». Το νέο κτίριο, ορόσημο
για τα αρχιτεκτονικά δεδομένα της Κύπρου,
σχεδιασμένο από τον διεθνούς φήμης αρχιτέ
κτονα Jean Nouvel, θα αποτελέσει το κομβικό
σημείο της Πανεπιστημιούπολης των μελλον
τικά δέκα χιλιάδων φοιτητών, ενώ θα είναι
ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιο
ποιήσει τις πολύπλευρες υπηρεσίες που θα
προσφέρει. Περαιτέρω, η νέα πανεπιστημιακή
βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί όλους τους επιστή

μονες και ερευνητές της χωράς, περάν της

σωπικό και 1,800,000 φοιτητές. Η Γενική

πανεπιστημιακής κοινότητας, ως η κύρια
ερευνητική βιβλιοθήκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στα εγκαίνια
που θα πραγματοποιηθούν τέλος του φθινο

Γραμματεία του Δικτύου UNICA εδρεύει στις
Βρυξέλλες, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου εί
ναι ενεργό και με πλούσια δράση μέλος από
το 1994. Το Δίκτυο UNICA παρέχει ένα φό
ρουμ στα μέλη του για προβληματισμό και συ
ζήτηση σε σχέση με τις συνεχείς εξελίξεις και
τις αυξανόμενες απαιτήσεις στον ακαδημαϊκό
χώρο σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης, διοί
κησης και σύνδεσης με την κοινωνία. Το Δί
κτυο μεταφέρει τις απόψεις των πανεπιστη
μίωνμελών του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σε κυβερνήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση
στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και διεθνώς.

πώρου 2017 θα δώσουν το «παρών» περάν
των 50 πρυτάνεων από όλες τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, οι οποίοι παράλληλα θα συμμε
τάσχουν στην τριήμερη σύνοδο των Ευρω

παίων πρυτάνεων της UNICA με θέματα που
θα αφορούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το Δί
κτυο UNICA ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί
ται από 46 πανεπιστήμια από 35 πρωτεύου
σες της Ευρώπης, με 150,000 συνολικό προ
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