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Για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου 

 

 

 
 Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) ιδρύθηκε το 1992, την 
χρονιά δηλαδή που το Πανεπιστήμιο δεχόταν τους πρώτους του φοιτητές. Η 
συλλογή της αναπτύχθηκε μέσα από συντονισμένες αγορές αλλά και δωρεές 
αφού στην πορεία, η Βιβλιοθήκη κατάφερε να πείσει την κυπριακή κοινωνία 
και να κερδίσει την εκτίμησή της προσελκύοντας σημαντικούς δωριτές.* 
 

Μέσα σε είκοσι τρία χρόνια ζωής, η ΒΠΚ κατάφερε να μετεξελιχθεί σε μια 
σύγχρονη βιβλιοθήκη, την μεγαλύτερη που υπάρχει σήμερα στο νησί, τόσο 
όσον αφορά το μέγεθος της συλλογής της (έντυπο και ηλεκτρονικό), τους 
χρήστες της, αλλά και τον  αριθμό εργαζομένων σε αυτήν και των υπηρεσιών 
που προσφέρει. 
(Η ΒΠΚ έχει στη συλλογή της περίπου 450.000 τόμους βιβλίων και 
περιοδικών και 300.000 ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά). 
 
Αξιοσημείωτο είναι και το άνοιγμα της ΒΠΚ προς την κοινωνία, μέσω των 
συνεργασιών της με άλλα ιδρύματα, της βοήθειας που παρέχει προς άλλους 
οργανισμούς, της καταγραφής, διατήρησης και διάδοσης  αρχείων και άλλου 
πολύτιμου ερευνητικού υλικού μέσω της ψηφιοποίησης κ.α.  Το υλικό της 
ΒΠΚ είναι προσβάσιμο προς όλους τους ενήλικους πολίτες οι οποίοι μπορούν 
ελευθέρα να το μελετήσουν στους χώρους της Βιβλιοθήκης χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση. Εκτός από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το υλικό 
μπορεί να το δανειστεί και οποιοσδήποτε άλλος εγγραφεί σαν εξωτερικός 
χρήστης της Βιβλιοθήκης (πληρώνοντας ετήσια συνδρομή). 
 
Οι προοπτικές που ανοίγονται για τη ΒΠΚ, η οποία φιλοδοξεί να 
διαδραματίσει ρόλο Εθνικής Ερευνητικής Βιβλιοθήκης, είναι τεράστιες αφού 
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μέσα στο 2018 υπολογίζεται η μετεγκατάστασή της σε ένα νέο σύγχρονο 
κτήριο στην πανεπιστημιούπολη. Η καινούργια Βιβλιοθήκη έχει σχεδιαστεί 
από τον διάσημο Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel και το πενταόροφο της 
κτήριο θα είναι μεγαλοπρεπές και εμβληματικό. Σε αυτό έχουν προβλεφθεί οι 
χώροι και οι πρόνοιες για τη χρήση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν στη 
ΒΠΚ να προσφέρει υπηρεσίες ακόμα υψηλότερων προδιαγραφών. 
 
*Εκτός από τις δωρεές εντύπων, η ΒΠΚ δέχεται κατά καιρούς και χρηματικές 
δωρεές. Μια από αυτές είναι και η δωρεά από το ίδρυμα Στέλιου Ιωάννου η οποία 
χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση του νέου κτηρίου της Βιβλιοθήκης η οποία θα 
φέρει και το όνομα: Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 
 
Ανδρέας Καπανδρέου 
(Βιβλιοθηκονόμος) 
 
[Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Διόραμα", τχ.2 (Σεπ-Οκτ 2015)] 

 


