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Παιδικό τμήμα
στη βιβλιοθήκη του ΠΙ<

Τον μαγικό κόσμο του βιβλίου έχουν την ευ
καιρία να γνωρίσουν τα παιδιά που επισκέ
πτονται τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Στόχος να πεισθούν οι μικροί ανα
γνώστες για την αξία της ανάγνωσης. »14

Κουλτούρα διαβάσματος στα παιδιά
Παιδικό τμήμα στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχωρίζει για 
αρκετά του στοιχεία, όπως το αρχιτεκτονικό του σχέ
διο και ο εντυπωσιακός θόλος με τον επιβλητικό 
κώνο στο εσωτερικό χώρο μέσω του οποίου διαχέεται 
φυσικό φως σε όλους τους ορόφους. Εκτός όμως από 
αυτά, διακρίνεται και για την καινοτομία της δημιουρ
γίας και λειτουργίας παιδικού τμήματος στον χώρο 
του ισογείου. Πρόκειται για ένα μέρος που έχει δη- 
μιουργηθεί στη νέα Βιβλιοθήκη και εμπλουτίζεται με 
παιδικά βιβλία, παραμύθια και παιδική λογοτεχνία, 
με στόχο να προσελκύσει παιδιά να γνωρίσουν τόσο 
το εντυπωσιακό κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη 
αλλά και τον κόσμο του βιβλίου. Όπως εξήγησαν οι 
άνθρωποι της Βιβλιοθήκης, με την καινοτομία αυτή 
δίνεται η δυνατότητα και σε γονείς που επιθυμούν να

επισκεφτούν τον χώρο είτε για να δανειστούν βιβλία, 
είτε για να μελετήσουν, είτε ακόμα και για ερευνη
τική δραστηριότητα, να πάρουν μαζί και τα παιδιά 
τους, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουντο παιδικό 
τμήμα για να απασχοληθούν ποιοτικά και να γνωρί
σουν τη μαγεία που κρύβει ο κόσμος των βιβλίων. 
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στόχος είναι 
να υπάρξει και συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας 
και με σχολεία ούτως ώστε να πραγματοποιούνται 
επισκέψεις στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη 
«Στέλιος Ιωάννου» μικρών παιδιών αλλά και μεγα
λύτερων μαθητών. Επισκέψεις που θα βοηθήσει τα 
παιδιά να χτίσουν την κουλτούρα του διαβάσματος 
αλλά και της χρήσης μίας Βιβλιοθήκης και αξιοποίη
σης των συλλογών και βιβλίων που αυτή έχει.
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