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Ο τρίτος φωτεινός λόφος της γνώσης
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, το εμβληματικό έργο του Ζαν Νουβέλ

Η νέα βιβλιοθήκη σε αριθμούς

Στη νέα βιβλιοθήκη θα εκτεθούν 250 αρχαιότητες, που θα επιστραφούν στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου από το κολλέγιο Χάρβεϊ Μαντ.

€29.700.000 εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός (πλην 
εξοπλισμού)

15.700 τ.μ. συνολικό εμβαδό

5 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και 
τρεις ορόφους)

5 επάλληλοι ομόκεντροι 
δακτύλιοι

40 μέτρα διάμετρος κεντρικός 
θόλος

14 μέτρα ύψος από το έδαφος

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 
Φωτογραφίες ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ποταμός Καλόγεροε παρακεί, στα 
βόρεια ο Πενταδάκτυλοε και νοτιό
τερα το Τρόοδοε και στο μέσον οι 
λόφοι του Άρωνα, του Μεγάλου και 
του Μικρού (ή τηε Αγυιάε). Αυτά θα 
δει κάττοιοε εάν ανεβεί στον τρίτο 
όροφο του Κέντρου Πληροφόρησηε 
- Βιβλιοθήκη «Στέλιοε Ιωάννου», 
έναε τρίτοε λόφοε που έκλεισε τον 
κύκλο και μοιάζουν τα τρία πετράδια 
στο ίδιο δακτυλίδι - ο τρίτοε λόφοε 
του Νουβέλ έχει iocos μυστηριακή 
διάθεση. Ο δημιουργικόε αρχιτέ- 
κτοναε του έργου Ζαν Νουβέλ εμ
πνεύστηκε από τη γη τηε Αγλαντζιάε, 
το χώμα το κυπριακό, συνδύασε τα 
στοιχεία τηε φύσηε, χώμα, νερό και 
φωε, με το καθένα να έχει τον δικό 
του ρόλο και σημασία στο δημιούρ
γημά του. Ο Ζαν Νουβέλ σχεδίασε 
ένα εμβληματικό κτήριο και το προ
ίκισε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που το κάνουν να είναι ένα από τα 
σημαντικότερα κτήρια αυτήε τηε 
xpiions σε διεθνέε επίπεδο.

Το έργο τηε νέαε βιβλιοθήκηε ξε
κίνησε το 2010 και ουσιαστικά είναι 
το όραμα τηε μεγάληε κυρίαε, τη 
Έλληε Ιωάννου, η οποία οραματί
στηκε αυτό το έργο ειε μνήμην του 
συζύγου τηε Στέλιου Ιωάννου και

900 θέσεις μελέτης

31 μικροί χώροι για ομαδική 
μελέτη

620.000 έντυπους τόμους

190.000 και πλέον συνδρομές 
σε τίτλους ηλεκτρονικών 
βιβλίων

12.000 συνδρομές σε 
ηλεκτρονικά και έντυπα 
περιοδικά

180 βάσεις δεδομένων.

θέλησε πόση θυσία να το υλοποιήσει. 
Τα παιδιά τηε, ο Δάκηε και η Σύλβια 
Ιωάννου είχαν πριν από λίγεε ημέρεε 
τη χαρά να δουν ολοκληρωμένο το 
όραμα τηε μητέραε τουε να παίρνει 
σάρκα και οστά. Το ύψοε τηε δωρεάε 
τηε οικογένειαε Ιωάννου έφτασε τα 
οκτώ εκατομμύρια ευρώ, και δωρητέε 
και εκτελεστέε, το Πανεπιστήμιο. 
Σε παλαιότερεε εποχέε θα είχε ση
μειωθεί «δεν εφείσθησαν κόπων 
και εξόδων» και «χάριν των φιλομα
θών, ιδίοιε αναλώμασι ανήγειραν». 
Η ύπαρξη, άλλωστε, μιαε βιβλιοθήκηε
σε ένα πανεπιστήμιο δεν είναι απλώε 
μία πρακτική ανάγκη, είναι η βαθιά 
του ουσία, αφού η παραγωγή γνώσηε 
είναι το ζητούμενο από την ακαδη
μαϊκή κοινότητα. Όπωε σημείωσε 
και ο Πρύτανηε του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ένα πανεπιστήμιο είναι ένα 
σύνολο κτηρίων γύρω από μία βι
βλιοθήκη, και δεν unapxa πιο αληθήε 
φράση από αυτή. Ο διεθνούε φήμηε 
αρχιτέκτοναε Ζαν Νουβέλ αφουγ- 
κράστηκε τον παλμό τηε γηε που 
έπρεπε να δομήσει, ένιωσε τουε νευ- 
οώνεε του Πανεπιστηηίου και την 
ψυχή τηε δωρήτριαε, και σχηματο
ποίησε το όραμά τουε, παραδίδονταε 
έναν χώρο όπου η ανάγνωση, η με

λέτη και η έρευνα θα ζωοδοτούν συ- 
νεχώε το Πανεπιστήμιο και τουε αν- 
θρώπουε του. Ο Ζαν Νουβέλ κλήθηκε 
να πραγματοποιήσει το όραμα πολ
λών ετών για ένα χώρο πέραν του 
χρόνου, πέραν του σήμερα, ο οποίοε, 
φυσικά, θα έπρεπε να είναι λειτουρ- 
γικόε και να ικανοποιεί συγκεκρι- 
μένεε ανάγκεε στο διηνεκέε. Ο αρ- 
χιτέκτοναε εμπνεύστηκε, όπωε εί
παμε, τη νέα βιβλιοθήκη του Πανε
πιστημίου Κύπρου από τη φυσική 
τοπογραφία και τα χρώματα του το
πίου τηε Πανεπιστημιούποληε και 
χωροθετήθηκε βορειοανατολικά τηε 
πρώτηε ζώνηε τηε Πανεπιστημιού- 
ποληε, όπωε ορίστηκε από το χω
ροταξικό σχέδιο του 1998. Ουσια
στικά, ο αρχιτέκτοναε δημιούργησε 
έναν τεχνητό λόφο, όπωε αυτοί που 
βρίσκονται στη γύρω περιοχή, θέ- 
λονταε κατά κάποιο τρόπο να συμ

πληρώσει το γεωλογικό παζλ τηε πε- 
ριοχήε και με τον δικό του λόφο ανα
πτύσσει «διαλεκτικέε» σχέσειε με 
τουε λόφουε και ιδιαίτερα με τον 
Άρωνα στη νότια πλευρά. Ο λόφοε 
επικαλύφθηκε με έγχρωμη μεμβράνη 
σε αφηρημένη σύνθεση και επιστέ
γασμά του είναι ο λευκόε θόλοε.

Φως και γνώση
Ο αρχιτέκτοναε θέλησε, όπωε εί

παμε ήδη να παίξει με το περιβάλλον 
τοπίο, αλλά και ευρύτερα με το φωε, 
το άπλετο φωε. Το πίπτον φωε είναι 
«γλώσσα ωσεί πυρόε», είναι γνώση 
εν είδει επιφοίτησηε. Η οροφή του 
κυλινδρικού τμήματοε, έναε διαφώ- 
τιστοε θόλοε, πάνω από το τελευταίο 
επίπεδο θα προβάλλεται στο ορο
πέδιο του τεχνητού λόφου. Ο θόλοε 
που έχει διάμετρο του περίπου θα 
διαχέει σε ελεγχόμενο επίπεδο το 
φωε τηε ημέραε στα αναγνωστήρια,
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εξυπηρετώνταε xous χρήστεε, και 
συμβάλλοντα3 στη μείωση ins κα
τανάλωσή ενέργειαε από τεχνητό 
φωτισμό. Ο ηλιοστάτηε στην κορυφή 
του θόλου θα κατευθύνει κατακό- 
ρυφα και συγκεντρωμένα, μέχρι και 
το χαμηλότερο επίπεδο του κτηρίου, 
μία δέσμη φωτόε πάνω στην ανα
κλαστική επιφάνεια ενόε κώνου, 
που θα είναι χωροθετημένη στο κέν
τρο του εσωτερικού κεντρικού αί
θριου. Ο nXioaxPxns είναι μία περι
στρεφόμενη εξειδικευμένη κατα
σκευή με κινητέs περσίδεε και φω
ταγωγό οροφήε. Στο Κέντρο Πλη
ροφόρησή - Βιβλιοθήκη «Στέλιο$
Ιωάννου» η βιοκλιματική προσέγγιση 
(σιαασμόε, φυσικόε δροσισμόε) υπα- 
γορεύθηκαν από xis αρχέε εξοικο
νόμησή ενέργεια$. Αυτό το παιχνίδι 
του Ζαν Νουβέλ με το φωε σίγουρα 
δεν είναι τυχαίο, το (pens ms γνώσηε, 
η επιφοίτηση μέσω pias πύρινηε 
γλώσσαΒ. Το φωε ms γνώση5 που 
δεν τυφλώνει, αλλά αντιθέτου φω
τίζει τον άνθρωπο και τον ωθεί να 
ανακαλύψει την αλήθεια, αλλά και 
θερμαίνει τον ζήλο του ανθρώπου 
να αναζητήσει την αλήθεια.

Στα ράφια της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα χιλιάδες έντυπα και ηλεκτρονικά
βιβλία που ικανοποιούν τις ανάγκες φοιτητών και μελετητών.

Κέντρο Πληροφόρησης 
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Η Βιβλιοθήκη αναπτύσσεται κατα- 
κόρυφα σε 5 επίπεδα (υπόνειο, ισό
γειο και τρεις ορόφους) συνολικού 
εμβαδού περίπου. Πρόκειται για 
έναν πολυχώρο που θα στεγάσει τη 
Βιβλιοθήκη του ιδρύματος, την Υπη
ρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 
το Κέντρο Τεχνολογιών Υποστήρι
ξης της Διδασκαλίας και το Κέντρο 
Γλωσσών. Στο Κέντρο Πληροφόρη
σης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν
νου» προσφέρονται σε έναν εργο- 
νομικό χώρο οι βασικές υπηρεσίες 
δανεισμού και ανάγνωσης/μελέτης 
προς τους φοιτητές και το ευρύτερο 
αναγνωστικό και ερευνητικό κοινό 
της χώρας. Επίσης, στη βιβλιοθήκη 
διατίθενται στους χρήστες χώροι 
πολυμέσων και ειδικοί χώροι για 
ομαδική μελέτη και συνεργασία με
ταξύ φοιτητών κοι ακαδημαϊκών. Ο 
Ζαν Νουβέλ δεν σχεδίασε ασφα

λώς τη βιβλιοθήκη του 2018, αλλά 
τη βιβλιοθήκη του μέλλοντος, δημι
ούργησε χώρους και συστήματα 
που θα μπορούν να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες του μέλλοντος, έτσι 
στη νέα βιβλιοθήκη υιοθετήθηκαν 
συστήματα ενοποίησης των χώρων 
και αξιοποίησης των ηλεκτρονικών 
μέσων, με στόχο να συμβαδίσει με 
τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα 
υποστήριξης της μάθησης και της 
πληροφόρησης.

Το εντυπωσιακό κτήριο της Βι
βλιοθήκης είναι αποτέλεσμα πο
λυετών εργασιών και συνεργιών 
που στέφθηκαν με απόλυτη επιτυ
χία και πλέον καμία και κανείς δεν 
έχει δικαιολογία να μη διαβάσει ή 
να μην αρχίσει να σκέφτεται το 
διάβασμα ως εναλλακτική δραστη
ριότητα.
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Η νέα βιβλιοθήκη καταλαμβάνει έκτασης συνολικού εμβαδού 15.700 τ.μ. και 
διαθέτει 3 υπέργειους ορόφους.

U
Ο σχεδιασμός ανατέθηκε 
στον διεθνούς φήμης αρ
χιτέκτονα Ζαν Νουβέλ 
και η δωρεά από την αεί
μνηστη Έλλη Ιωάννου, 
εις μνήμην του συζύγου 
της Στέλιου Ιωάννου, 
ανήλθε στα €8.000.000.

Ill
Ο ηλιοστάτης στην κο
ρυφή του θόλου θα κα
τευθύνει κατακόρυφα 
και συγκεντρωμένα, μέ
χρι και το χαμηλότερο 
επίπεδο του κτηρίου, 
μία δέσμη φωτός.
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