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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΗ ΜΕ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Με ειδική εκδήλωση και απο

νομή τιμητικών πλακετών 

και διπλωμάτων, τ ίμησε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου τον 

Διευθυντή και το προσωπι

κό της Βιβλιοθήκης, η οποία 

εξασφάλισε πρόσφατα τη 

διάκριση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διοίκησης Ποιό

τητας E F Q M , Αναγνώριση για 

Αριστεία με 3 αστέρια. Σημει

ώνεται ότι πρόκειται για την 

πρώτη βιβλιοθήκη στον ευ

ρύτερο ελληνικό χώρο που 

πετυχαίνει αυτήν τη διάκριση, 

η οποία αποτελεί το δεύτερο 

από τα τρία επίπεδα διακρίσε

ων που απονέμονται. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης 

Δρ ΦίλιπποςΤσιμπόγλου μίλησε για την πορεία της Βιβλιοθήκης, 

η οποία κατάφερε να περάσει από διάφορα στάδια, να αναπτυ

χθεί και να εξελιχθεί σε μία Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών πλέον προ

διαγραφών. Με στρατηγικές συμμαχίες που εδραίωσε εντός και 

εκτός Κύπρου, με ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις βιβλιο

θηκών και ευρωπαϊκά προγράμματα, με συνεχή επιμόρφωση 

του προσωπικού, διαρκή επικοινωνία με τους χρήστες και απο

δοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων ανέλαβε τον κομβι

κό ρόλο για την εξέλ ιξη όλων των συνεργαζόμενων κυπριακών 

βιβλιοθηκών. Διαθέτει σε όλη την επιστημονική κοινότητα της 

Κύπρου συλλογές πέραν των 300.000 βιβλίων, 3.000 περιοδικών, 

150 βάσεων δεδομένων, 20.000 τίτλων ηλεκτρονικών περιοδι

κών και 25.000 ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Ο κ. Τσιμπόγλου ευχαρίστησε εκ βαθέων το προσωπικό, στην 

αφοσίωση και την εργασία του οποίου οφείλεται ουσιαστικά, 

όπως ανέφερε , η επιτυχία αυτή και διαβεβαίωσε ότι η Βιβλιοθή

κη του Πανεπιστημίου Κύπρου θα συνεχίσει να βελτιώνεται και 

να διακρίνεται με κύριο στόχο της την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Αυτό είναι άλλωστε η ουσία της βράβευσης : η 

εμπέδωση ενός συστηματικού τρόπου συνεχούς βελτίωσης. 

Στο κέντρο ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Φίλιππος Τσιμπόγλου, αριστερά 

του κ. Τσιμπόγλου με κόκκινη γραβάτα είναι ο Δημήτρης Πολίτης-Γενικός 

Γραμματέας της Ενωσης και στα δεξιά του κ. Τσιμπόγλου με λιλά γραβάτα ο 

Γιώργος Γλωσσιώτης-Αντιπρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων 

και Επιστημόνων Πληροφόρησης 

Ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, συνεχάρη 

το Διευθυντή και το προσωπι

κό της Βιβλιοθήκης και τους 

ευχαρίστησε για τη συμβολή 

τους στην επιτυχία αυτή, η 

οποία αντανακλά στο Πα

νεπιστήμιο Κύπρου και το 

κατατάσσει στους Οργανι

σμούς που έχουν φιλόδοξα 

οράματα και μακροχρόνιους 

στόχους, τους οποίους επιδι

ώκουν συνεχώς να υλοποι

ούν, χωρίς να επαναπαύονται. 

Σ ε ένδειξη εκτίμησης για την 

επαγγελματική επάρκεια, την 

ευαισθησία και τις δεξιότη

τες τους, ο Πρύτανης παρέδωσε στον Διευθυντή της Βιβλιοθή

κης Δρα Φίλιππο Τσιμπόγλου, καθώς και στους συνεργάτες του 

Βασούλα Φιλίππου και Στέφανο Σταυρίδη, τιμητικές πλακέτες. 

Τιμητικά διπλώματα για τη συμβολή του στη σημαντική αυτή 

επιτυχία παρέλαβε επίσης και όλο το προσωπικό που εργάζεται 

στη Βιβλιοθήκη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντι

πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημό

νων Πληροφόρησης κ. Γιώργος Γλωσσιώτης, ο οποίος ανέγνωσε 

χαιρετισμό της Προέδρου της Ένωσης κ. Χριστίνας Κυρικοπού-

λου και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ. Δημήτρης Πολίτης. 

Στο χαιρετισμό της κ. Κυριακοπούλου σημε ιώθηκε πόσο σημαν

τική είναι η διάκριση αυτή, και έγινε ιδιαίτερη μνεία στη συμβο

λή του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στην επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας και των Συστημάτων Πλη

ροφόρησης , μεταξύ άλλων, από τη θέση του ως Προέδρου της 

Επιτροπής για την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και 

ως Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής των Πανελλήνιων 

Συνεδρίων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Αναλυτικές εκθέσεις της αξιολόγησης που έτυχε η Βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκονται στην ιστοσελίδα http:// 

l ibrary .ucy .ac .cy/ index .htm. 

Σε μια πραγματικά όμορφη και ξεχωριστή βραδιά, η Πρυτανεία και το 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, γιόρτασαν την απονομή 

της διάκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας EFQM, 

«Αναγνώριση για Αριστεία» με 3 αστέρια προς τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

Η βραδινή εξόρμηση ήταν αδιαμφισβήτητα μια ένδειξη εκτίμησης προς 

τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τη μεγάλη αυτή επιτυχία και το πολύ 

τιμητικό επίτευγμα που αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην πανεπιστημιακή μας 

κοινότητα και σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και διεθνώς. 
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