ActaDiurna

24 ώρες βιβλιοθήκη
H Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου διοργανώνει
σειρά ανοικτών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων από την
Παρασκευή 18 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009. Η
είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Στα πλαίσια
των εκδηλώσεων θα γίνουν τα εγκαίνια του κτηρίου
Βιβλιοθήκης

«Βασίλης

Μιχαηλίδης»

από

τον

Υπουργό

Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009
Ώρα: 18:00

Ώρα: 18:00

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Η ανθρώπινη μορφή στη νεότερη κυπριακή

Παρουσίαση

βιβλίου

«Νεολαία:

ο

με

τίτλο

αστάθμητος

παράγοντας» από το συγγραφέα

τέχνη: οι πρώτες γενιές» από τον συγγραφέα Δρ. Αντώνη Δανό, Λέκτορα
στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ.
Ώρα: 19:00

Δρ. Νίκο Δεμερτζή, καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ
και άτυπος Κοσμήτορας της Σχολής
Εφαρμοσμένων

Τεχνών

και

Επικοινωνίας του ΤΕΠΑΚ.

Θεατρική παράσταση του έργου «Η Ρωμιοσύνη εν’ φυλή συνότζιαιρη του
κόσμου» του Βασίλη Μιχαηλίδη από το Θεατρικό Εργαστήρι του
Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) που θα πραγματοποιηθεί στο
προαύλιο του κτηρίου της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης».
Ώρα: 20:30
Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Τυρί: τεχνολογία γάλακτος, τυροκομία,
παρουσίαση τυριών» από τον Δρ. Φώτη Παπαδήμα, ακαδημαϊκό του

Ώρα: 20:00

Τμήματος

Τελετή Εγκαινίων του κτηρίου της
Βιβλιοθήκης
Μιχαηλίδης»
Ξιούτα

–

Επιστημών,

Βιοτεχνολογίας

και

Επιστήμης

Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ.

«Βασίλης

(οδός

παλαιά

Γεωπονικών

Νικόλαου
δικαστήρια

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009
Ώρα: 17:30

Λεμεσού). Τα εγκαίνια θα τελέσει ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Παρουσίαση με θέμα «Πολιτισμική επάρκεια και Επιστήμες Υγείας» από

κ.

την Δρ. Χριστιάνα Κούτα, Λέκτορα στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

Ανδρέας

Δημητρίου.

ακολουθήσει δεξίωση.

Θα

Ώρα: 18:00
Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Συνεργασίες Βιβλιοθηκών: μια συστημική
προσέγγιση» από τον συγγραφέα Δρ. Φίλιππο Τσιμπόγλου, Διευθυντή
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σελίδα 2

Τεύχος 1

24 ώρες βιβλιοθήκη
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται συνεχείς δραστηριότητες στους
χώρους της Βιβλιοθήκης:



ξεναγήσεις στο χώρο της Βιβλιοθήκης και παρουσίαση των υπηρεσιών της



εγγραφές νέων μελών Βιβλιοθήκης



κληρώσεις για δωρεάν εγγραφές στα νέα μέλη της Βιβλιοθήκης



έκθεση φωτογραφίας



εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά παιχνίδια



ενημέρωση για την ανακύκλωση



έκθεση και αγορά βιβλίων



παρουσιάσεις της ψηφιακής συλλογής «ΚΤΙΣΙΣ»



παρουσιάσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τη λογοκλοπή και τη σχετική
νομοθεσία στην Κύπρο

Παράσταση χορού Rosemary Lee
Στις 31 Ιουλίου παρουσιά‐ πρου. Είναι η ανταπόκριση
στηκε στη ΒΤΠ ένα αλλιώ‐ των χορευτών και εμένα
τικο χορευτικό δρώμενο.
προς το χώρο, την αρχιτε‐
Η διακεκριμένη χορογρά‐ κτονική, τη λειτουργικότη‐
φος Rosemary Lee επέλεξε τα, τις αναμνήσεις που α‐
τη Βιβλιοθήκη ως χώρο ναβιώνουν και τα ερωτήμα‐
έμπνευσης για να παρου‐ τα που δημιουργούνται».
σιάσει μ’ ένα μοναδικό τρό‐ Μέσα από την κίνηση η
πο τη χορογραφία της.
ομάδα χορού κατάφερε να
«Σπουδή είναι το αποτέλε‐ μεταφέρει στο θεατή τη
σμα της διήμερης φιλοξενί‐ φιλοσοφία της Βιβλιοθή‐
ας και εργαστηρίου στη κης. Αναδείχθηκαν οι χώ‐
βιβλιοθήκη του Τεχνολογι‐ ροι της Βιβλιοθήκης και η
κού Πανεπιστημίου Κύ‐ αρχιτεκτονική, η ψυχολογί‐

Σελίδα 3

α του αναγνώστη, η μελέτη
του φοιτητή, η συνεργασία
στη μελέτη και οι λειτουρ‐
γίες που συντελούνται.
Με την προσοχή στραμμέ‐
νη πάνω της η ομάδα πέρα‐
σε το μήνυμα της απόλυτης
σιωπής.
Η σπουδή στη βιβλιοθήκη
επιτεύχθηκε. Άνθρωποι της
πόλης όλων των ηλικιών
γνώρισαν τη Βιβλιοθήκη.

