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Customer:

Articlesize (cm2): 137
Author:

Rubric:
ΠΑΙΔΕΙΑ
Subrubric:
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Mediatype:Print

ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 14/03/2017, από σελίδα 28

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» τον Οκτώβρη
Στην τελική ευθεία για την αποπεράτωση του Κέ μος σχεδιασμός, τα πρωτοποριακά υλικά που εφαρ
ντρου Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν μόζονται, καθώς και τα σύγχρονα συστήματα με τα
νου» βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), έργο το οποία θα εξοπλιστεί το υπό ανέγερση Κέντρο Πληρο
οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχό φόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».
«Τόσο ο γενικός ελεγκτής, όσο και η ομάδα των συ
μενο Οκτώβριο. Το υπό ανέγερση Κέντρο επισκέ
φθηκαν υπηρεσιακά χθες ο γενικός ελεγκτής Οδυσ νεργατών του αναγνώρισαν ότι το κέντρο θα αποτε
σέας Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτρο λεί όχι μόνο ένα ιδιαίτερο, επιβλητικό και εμβληματικό
πής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) Στρατής Ματ κτήριο στο οικοδομικό συγκρότημα της Πανεπιστη
θαίου, καθώς και μέλη της ΚΕΑΑ.
0 γενικός ελεγκτής και οι συνεργάτες του, συνο
δευόμενοι από τον πρύτανη του ΠΚ, τον πρόεδρο του
Συμβουλίου του ΠΚ, τον προϊστάμενο των Τεχνικών
Υπηρεσιών, της ομάδας των συμβούλων και εργολά
βων είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο υπό ανέ
γερση κτήριο, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιού
πολη και να ενημερωθούν λεπτομερώς για τον σχε
διασμό, την εξέλιξη των οικοδομικών εργασιών και
τη μελλοντική συνεισφορά του κέντρου σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο.
Κατά την ξενάγηση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες,
επεξηγήθηκε η πολυπλοκότητα του έργου, ο καινοτό

μιούπολης, καθώς και σημείο αναφοράς για την Κύπρο,
αλλά θα τοποθετήσει την πατρίδα μας στον παγκό
σμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής», ανακοίνωσε χθες το
Πανεπιστήμιο. 0 αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του έρ
γου έγινε από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean
Nouvel. Το Κέντρο Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέ
λιος Ιωάννου» θα στεγάσει 1.000.000 έντυπους τό
μους, πάνω από 30.000 τίτλους ηλεκτρονικών πε
ριοδικών και 150 βάσεις δεδομένων. Θα αποτελέσει
επίσης «κιβωτό» για χιλιάδες παλαίτυπα, τα οποία συ
μπυκνώνουν την ιστορία, αλλά και τον πολιτισμό της
Κύπρου. Όλες οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες
από όλη την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου.
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