
Δυσκολίες στην ανέγερση της Βιβλιοθήκης 
ΟΥΤΕ και φέτος θα αρχίσουν οι διαδικασίες 
ανέγερσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη
μίου Κύπρου, η οποία εδώ και μερικάχρόνια 
αναμένει το πράσινο φως από την Πολιτεία 
Σε επιστολή του που στάλθηκε στο Πανεπι
στήμιο Κύπρου στις9 Νοεμβρίου, το υπουρ
γείο Οικονομικών καλεί το ίδρυμα όπως δεν 
συμπεριλάβει την πρόνοια των €9,6 εκατομ, 
για την έναρξη τωνεργασιαν ανέγερσης της 
Βιβλιοθήκης στον προϋπολογισμό του 2010, 
λόγω τωνδύσκολω/οικίΛΟμικαν δε δομένων* 
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Πανεπιστη
μίου Κύπρου είνοι όπως αρχίσει τις εργασίες 
από τη δωρεά που έχει γί αυτό το σκοπό και 
το κρότος να ξεκινήσει να του παραχωρεί το 

απαραίτητο κονδύλι οπό τουχράνου. Με την 
εξέλιξη αυτή. το πανεπιστήμιο αν και έχει ετοι
μάσει όλους τους σχεδιασμούς δεν μπορεί 
να βγει καν σε προ-

Προσφύγων για το θέμα των ψευδοπανεπι-
στημίαν. ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ΚώσταςΧριστοφίδης επεσήμανε την 

προσπάθεια τηςτ/κ 

άφορες γεγονός που 
δυσαρεστεί την ακα
δημαϊκή κοινότητα. 
Και μάλιστα άαμάνο 
του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, καθότι πρά-
κειτσιγτα Βιβλιοθήκη, 
η οποία θο χρησιμοποιείται από όλους και θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της Κύπρου στους 
τομείς έρευνας πληροφορικής και γνώσης 
Μιλώ/τσς στην κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Το υπ- Οικονομικών ζήτησε από το 
πανεπιστήμιο να μην περτληφθεί 

η συγκεκριμένη πρόνοια 
στον προϋπολογισμό του 2010 

πλευράς να δημιούρ
γησε ι συγκριτικό πλε-
ητεκτήμστσ και crew 
τομέα της πληροψο-
ριακής υποδομής την 
ίδια μάλιστα ώρα που 
εδώ και πολλά χρόνια 

η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου "έχει 
γίνει φορτική αναφορικά με την αναγκαιό
τητα δημιουργίας της νέας βιβλιοθήκης το 
ταχύτερο δυνατόν. Οι πολιτειακοί φορείς βλέ

πουν αυτη την προσπάθεια ως μια απομονω
μένη απαίτηση της πανεπιστημιακής και φοι
τητικής κοινότητας". 
Ο κ,Χριστοφίδηςανέφερε ότι στα κατεχόμε
νο "άρχισαν ήδη να γίνονται κινήσεις δημι
ουργίας μεγάλης βιβλιοθήκης- κέντρου πλη
ροφόρησης οε μία προσπάθεια προφανώς 
να δημιουργήσουν ένα συγκριτικό πλεονέ
κτημα σε σχέση με την τεχνολογία της γνώ
σης και της πληροφόρησης1*. Με τηναναβο-
λή,έστωκοιγιατον επόμενοχρσ/ο,τηςέναρ-
ξης τω/ εργασιών οικοδόμηοης της Βιβλιο
θήκης η διατήρηση του δικού μας συγκριτι
κού πλεονεκτήματος τίθεται σε κίνδυνο*. 
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