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Βιβλιοθήκη

«Στέλιος Ιωάννου»

Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Η Νέα μας Στέγη
Σύντομα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου θα λειτουργήσει στο υπερσύγχρονο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη, το
οποίο σχεδίασε ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Jean Nouvel
με την σημαντική συνεισφορά - δωρεά της οικογένειας των
αείμνηστων Στέλιου και Έλλης Ιωάννου. Το πενταώροφο
αυτό κτήριο εμβληματικής αρχιτεκτονικής θα συγκεντρώσει
τις συλλογές της Βιβλιοθήκης, και θα παρέχει στους χρήστες
της πέραν των 900 θέσεων μελέτης, περιλαμβανομένων
ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων για ατομική και ομαδική
μελέτη, καθώς και εξοπλισμό τελευταί ας τεχνολογίας.

Όραμα της Βιβλιοθήκης αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα, είναι όπως με τη λειτουργία του νέου κτηρίου και
τις σημαντικές προοπτικές που με αυτό διανοίγονται, να
καταστεί πόλος έλξης για το κοινό της Κύπρου καθώς και
ισχυρό σημείο αναφοράς για τη μόρφωση και τη δημιουργική ενημέρωση και ψυχ αγωγία του, ένας ιδιαίτερος χώρος
συνεύρεσης και ανταλλαγής ιδεών, ελεύθερα και χωρίς κανένα αποκλεισμό. Στον ετήσιο προγρ αμματισμό της θα ενταχθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα φέρνουν κοντά
άτομα από όλες τις κοινότητες και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η προαγωγή του πολιτισμού αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Βιβλιοθήκης μας.
Με τη λειτουργία της στο νέο κτήριο η Βιβλιοθήκη θα προσφέρει περαιτέρω κίνητρ α για προσέλκυση νέων επισκεπτών και μελών από το ευρύτερο κοινό της Κύπρου, με ειδικότερη έμφαση στα παιδιά, τους γονείς και τους δασκά-

λους τους, αφού διαθέτει στους χώρους της ειδικά δι αμορφωμένο Παιδικό Τμήμα.

Συλλογές και υπηρεσίες
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η μεγαλύτερη σε όγκο υλικού και η π ληρέστερη σε θεματική κά λυψη βιβλιοθήκη της Κύπρου. Διαθέτει σχεδόν 450.000
επιστημονικά τεκμήρια όπως έντυπα βιβλία, τόμους περιοδικών, οπτικοακουστικό υλικό, κ.ά., σε διαφορετικές
γλώσσες. Η ηλεκτρονική της συλλογή αριθμεί περίπου
350.000 ηλεκτρονικά βιβλία και πέρ αν των 30.000 τίτλων
ηλεκτρονικών περιοδικών, όλα προσβάσιμα μέσω 300
περίπου βάσεων δεδομένων που είτε εξασφ αλίζονται μετά από σχετικές συμφωνίες με μεγάλους επιστημονικούς
εκδοτικούς οίκους, είτε διατίθενται σε ανοικτή πρόσβαση.
Το υλικό αυτό καλύπτει ένα ευρύτατο φ άσμα επιστημονικής θεματολογίας όπως ανθρωπιστι κές και κοινωνι κές
επιστήμες, φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, νομική,
ιατρική, καλές τέχνες, αλλά και πληθώρ α λογοτεχνικών
βιβλίων και βιβλίων εκλαϊκευτικού περιεχομένου. Περαιτέρω, το ηλεκτρονικό αποθετήριο «Λήκυθος» παρέχει
πρόσβαση σε χιλιάδες ψηφιοποιημένα αρχεία, που σχετίζονται κυρίως με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Η Βιβλιοθήκη σήμερα δέχεται πέραν των 160.000 επισκέψεων στους χώρους της, ενώ τον ιστότοπό της επισκέπτονται διαδικτυακά εκατοντάδες άτομα κάθε μέρ α, τόσο για
πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης,
όσο και για πληθώρα άλλων πληροφοριών (ωράρια, πληροφοριακές πηγές, υπηρεσίες, κ.ά.).

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τόσο την πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και τα εγγεγραμμένα εξωτερικά μέλη της, ενώ κάθε
ενδιαφερόμενος πολίτης είναι ευπρόσδεκτος να την επισκε
- φθεί και να την αξιοποιήσει. Όλοι οι επισκέπτες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τη συλλογή της (έντυπη και ηλεκτρονική), τους χώρους αναγνωστηρίου/μελέτης που διαθέτει, καθώς και τις υπηρεσίες της, π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές
για αναζήτηση βιβλιογραφίας, φωτοτύπηση υλικού, βιβλιογραφική υποστήριξη, διαδανεισμό, παρ ακολούθηση σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας, κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί χρήστες μπορούν επίσης να δανειστούν βιβλία αφού
εγγραφούν ως εξωτερικά μέλη με την καταβολή ενός συμβολικού ποσού ως ετήσια συνδρομή, και ενός εφάπαξ ποσού
για έκδοση ταυτότητας μέλους.

Σας περιμένουμε να μας επισκεφθείτε

