
Σχεδόν έτοιμη η 
βιβλιοθήκη «καμάρι»
Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Κύπρου που 
θο κοομεί την Πονεηιστημιούηολη κοι θο 
φιλοξενεί 1 εκατομμύριο τόμους βιβλίων, 
τελειώνει ούντομο και θα ποροδοθεί στο 
τέλη Σεπτεμβρίου. (ΣΕΛ. 17)
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΌΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Αυτή τη 
στιγμή εσωτερικά ίου κτηρίου βρί
σκονται σε εξέλιξη οι ξυλουργικές 
εργασίες, συμπληρωματικές εργασίες 
τοποθέτησης επενδύσεων, δαπεδο

στρώσεων, ηλεκρομηχανολογικών εγ
καταστάσεων κ.ά. Στον 3ο όροφο οι 
εργασίες αναμένεται να ολοκληρω
θούν μετά την τοποθέτηση του θόλου, 
η τοποθέτηση του οποίου βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Εξωτερικά έχει σχεδόν 
διαμορφωθεί ο τεχνητός λόφος και 
αναμένεται η ετοιμασία της μελέτης 
και τοποθέτησης της μεμβράνης που 
θα καλύψει τόσο το λόφο όσο και 
τμήμα του κτηρίου. Υπολείπονται επί
σης άλλες εξωτερικές διαμορφώσεις 
στον περιβάλλοντα χώρο.

ΤΕΛΟΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔ1ΔΕΤΑΙ.
Σε δηλώσεις του στην ΜΑ” ο αρχιτέ

κτονας Φίλιππος Ιωάννου, ανέφερε

οτι οι κατασκευαστικές εργασίες εκτε- 
λούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προ
διαγραφές του Συμβολαίου και η ποι
ότητα των εργασιών που προσφέρεται

από τον Εργολάβο θεωρείται πολύ 
ικανοποιητική. Όπως μας είπε, οι ερ
γασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθ
μούς τόσο εξωτερικά, όσο και εσω
τερικά. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ήδη 
άρχισαν να παραδίδονται ολοκληρω
μένα κομμάτια του έργου, ωστόσο 
έργο στην ολότητά του αναμένεται 
ότι θα παραδοθεί μέχρι τις 30 Σε
πτεμβρίου 2017, όπως προβλέπει και 
η συμπληρωματική συμφωνία.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Ο κ.
Ιωάννου, δήλωσε ότι συνολικά το 
έργο καλύπτει σχεδόν 16 χιλιάδες τε
τραγωνικά μέτρα. Εξήγησε ότι το κτή
ριο θα είναι εξοπλισμένο με την τε
λευταία λέξη της τεχνολογίας σε ό,τι

αφορά τα συστήματα. Πρόσθεσε πως 
θα υπάρχουν χώροι υποστηρικτικοί,

όπως εργαστήρια ηλεκτρονικών υπο
λογιστών με ανοικτή πρόσβαση, χώροι 
με πολυμέσα, θα έχει αίθουσες δι
δασκαλίας, ένα αμφιθέατρο χωρητι
κότητας 120 ατόμων, ένα στούντιο 
για μικρές παραγωγές, διοικητικούς 
χώρους, και όλους τους απαραίτητους 
χώρους λειτουργικής υποστήριξης. 
Επίσης όμως είπε, στο κτήριο θα στε
γάζεται και το Κέντρο γλωσσών. Το 
κτήριο, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα, 
θα διαθέτει συνολικά περί τις 900 
θέσεις μελέτης καθώς και χώρους 
ομαδικής μελέτης. Όσο αφορά τη βι
βλιοθήκη, η οποία θα έχει 15 χιλιάδες 
τρεχούμενα μέτρα, ο κ. Ιωάννου εξή
γησε ότι θα αξιοποιεί την τεχνολογία, 
συνδυάζοντας τις λειτουργίες της συμ
βατικής βιβλιοθήκης με τις νέες τάσεις 
στον τομέα αυτο.
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Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του
Το Κέντρο Πληροφόρησης -  Βιβλιοθήκη «Στέ
λιος Ιωάννου» χωροθετείται βορειανατολικά 
της Πανεπιστημιούπολης. Το έργο, πέρα από 
το ρόλο που επιτελεί ως οικοδόμημα, εντάσ
σεται στο μορφολογικό παιγνίδι του φυσικού 
τοπίου της περιοχής, σε ένα ανοικτό διάλογο 
με τους χαρακτηριστικούς λόφους και ιδιαιτέρα 
του Άρωνα, που δεσπόζει στη νότια πλευρά, 
απέναντι από τον ποταμό Καλόγερο. Το έργο, 
που προσλαμβάνει τη μορφή ενός τεχνητού 
λόφου, επικαλύπτεται με έγχρωμη μεμβράνη 
σε αφηρημένη σύνθεση και με επιστέγασμα 
έναν εντυπωσιακό λευκό θόλο που υπερβαίνει 
έναν απλοϊκό μιμητισμό του φυσικού τοπίου. 
Το κτήριο αναπτύσσεται κατακόρυφα σε 5 
επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους. 
Όλα τα επίπεδα του κτηρίου, πλην από το τε
λευταίο, θα καλύπτονται στη νοτιοδυτική και

στη βορειοανατολική πλευρά τους από τεχνητό 
λόφο. Η οροφή του κυλινδρικού τμήματος, 
ένας διαφώτιστος θόλος, πάνω από το τε
λευταίο επίπεδο θα προβάλλεται στο οροπέδιο 
του λόφου. Η ιδιαίτερη αυτή διαφώτιστη κα
τασκευή, διαμέτρου περίπου 40 μέτρων, θα 
διαχέει σε ελεγχόμενο επίπεδο το φως της 
ημέρας στους χώρους ανάγνωσης για την 
οπτική άνεση των χρηστών. Στην κορυφή του 
θόλου, ένας ηλιοστάτης θα κατευθύνει κα
τακόρυφα και συγκεντρωμένα, μέχρι και το 
χαμηλότερο επίπεδο του κτηρίου, μία δέσμη 
φωτός πάνω στην ανακλαστική επιφάνεια 
ενός κώνου, που θα είναι χωροθετημένη στο 
κέντρο του εσωτερικού κεντρικού αίθριου. 
Ο ηλιοστάτης είναι μία περιστρεφόμενη εξει
δικευμένη κατασκευή με κινητές περσίδες 
και φωταγωγό οροφής.


