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Customer:

Articlesize (cm2): 806
Author:
Θεοδωρα Νικολαου

Rubric:
ΠΑΙΔΕΙΑ
Subrubric:
Ακίνητα/Κτηματικά
Mediatype:Print

ΑΛΗΘΕΙΑ
ημερομηνία: 28/05/2017, από σελίδα 1

Σχεδόν έτοιμη η
βιβλιοθήκη «καμάρι»
Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Κύπρου που
θα κοσμεί την Πανεπιστημιούπολη και θα
φιλοξενεί 1 εκατομμύριο τόμους βιβλίων,
τελειώνει σύντομα και θα παραδοθεί στα
τέλη Σεπτεμβρίου. (ΣΕΛ. 17)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Σχεδόν έτοιμο το «καμάρι» του Πανεπιστημίου
Η μεγαλύτερη βιβλιοθή
κη της Κύπρου που θα
κόσμε! την Πανεπιστημι
ούπολη και θα φιλοξενεί
1 εκατομμύριο τόμους βι
βλίων θα παραδοθεί στα
τέλη Σεπτεμβρίου
Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την τελική του μορφή άρχισε να
παίρνει το στολίδι της Πανεπι
στημιούπολης, το Κέντρο Πλη
ροφόρησης και Βιβλιοθήκη "Στέλιος
Ιωάννου". Σε δηλώσεις του στην "Α"
ο αρχιτέκτονας, Φίλιππος Ιωάννου,
ανέφερε ότι ήδη άρχισαν να παραδί
δονται τμήματα του εσωτερικού χώ
ρου, ενώ το όλο έργο αναμένεται ότι
θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου
2017. Η μεγάλη αυτή βιβλιοθήκη θα
φιλοξενεί μέχρι ένα εκατομμύριο τό
μους βιβλία, ενώ θα πλαισιώνεται
από σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες
που την κάνουν ξεχωριστή. Πρόκειται
για ένα έργο ιδιόμορφο και εντυπω
σιακό, το οποίο όσο είναι σημαντικό
για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τόσο εί

ναι και για ολη τη Λευκωσία.
Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Το

Κέντρο και η βιβλιοθήκη, σύμφωνα
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την
ολοκλήρωση του, θα αποτελέσει το
κομβικό σημείο της Πανεπιστημιού
πολης των μελλοντικά δέκα χιλιάδων
φοιτητών, ενώ θα είναι ανοιχτή σε
κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιο
ποιήσειτις πολύπλευρες καιχρήσιμες
υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας όλους
τους επιστήμονες και ερευνητές της
χώρας, πέραν της πανεπιστημιακής
κοινότητας, ως η κύρια ερευνητική
βιβλιοθήκη. Αρωγός στην πραγματο
ποίηση του μεγάλου αυτού έργου
είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους

€8.000.000 (επιπρόσθετα της δωρεάς,
€1.500.000 αφορούν τον αρχιτεκτο
νικό σχεδιασμό) από την κ. Έλλη Ιωάν
νου, εις μνήμην του συζύγου της
Στέλιου Ιωάννου. Το έργο, σχεδια
σμένο από τον διεθνούς φήμης αρχι
τέκτονα Jean Nouvel είναι λιτό, αλλά

εντυπωσιακό και θα αποτελεί σημείο
αναφοράςτης Κύπρου, κατατάσσοντας
την στον παγκόσμιο χάρτη της αρχι
τεκτονικής. Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου» θα στεγάσει 1.000.000 έν
τυπους τόμους, πάνω από 30.000 τίτ
λους ηλεκτρονικών περιοδικών και
150 βάσεις δεδομένων, ενώ όλες οι
πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες
σε όλη την επιστημονική κοινότητα
της Κύπρου
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