
Βιβλιοθήκη: Ο θόλος της γνώσης
Προωθούνται τα πολυσυζητημένα αρχιτεκτονικά σχέδια του Jean Nouvel

* 1 ΟΠΟΙΕΣ επιφυλάξεις κάμ-
0  ^  φθηκαν και το Πανεπιστή-

μιουργία μιας υπερσύγχρο
νης βιβλιοθήκης. Είναι βέβαιο ότιτο έργο θα 
προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, αφού τα 
σχέδια υπογράφονται από τον παγκοσμίου 
φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel. Οι επκρυ- 
λάξειςαφορούσαντόσοτο κόστος (το οποίο 
είχε προϋπολογιστεί στα 17 εκατομμύρια λί
ρες), όσο καιτη λειτουργικότητα του κτιρίου. 
Αξίζει να σημειωθεί όιιτις επιφυλάξεις συμ
μερίζονταν ο Υπουργός Παιδείας, Πεύκιος 
Γεωργιάδης, ως αρχιτέκτονας, αλλά και λει
τουργοί του Πανεπιστημίου. Σε συνάντηση 
που είχε η ηγεσία του Πανεπιστημίου με τον 
Πρόεδρο Παπαδόπουλοδόθηκανεξηγήσεις 
και αναλήφθηκαν δεσμεύσεις ότι το έργο 
δενθαξεπεράσειτηνπροϋπολογισθείσαδα-

Η δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρη- 
σης-Βιβλιοθήκης (Learning Resource Centre), 
στο οποίο στεγάζονταιη Βιβλιοθήκη (Library), 
η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων 
(Information System Services),το ΚέντροΤε-

Έπεισε τον Πρόεδρο 
το Πανεπιστήμιο, με 
τη δέσμευση για 
περιορισμό του κόστους

χνολογικής Υποστήριξης της διδασκαλίας 
(Educational Technology Centre) και το Κέ
ντρο Γλωσσών (Language Centre) εντάσσεται 
στο πλαίσιο ανάπτυξηςτου Πανεπιστημίου και 
σύμφωνα μετιςπρόνοιεςτου ΓενικούΧωρο- 
ταξικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης.

Το κτίριο, ως ενιαία οντότητα, όπως ανα- 
φέρεταισε σχετικό σημείωματωνΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, διασφαλί
ζει την ενοποίηση και αξιοποίηση των σύγ
χρονων ηλεκτρονικών και άλλων μέσων, ιδι
αίτερα σχετικών με την πληροφορική, τα 
οποία χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθή
κη, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημά
των, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης 
καιτο Κέντρο Γλωσσών. Η συγκεκριμένη δο
μή αποτελεί τη σύγχρονη τάση στον τομέα 
υποστήριξης της μάθησης και της πληρο-

Η προώθηση του συγκεκριμένου Έργου 
συνδέεται με τη δωρεά προς το Πανεπιστή
μιο Κύπρου από την κ. Έλλη Ιωάννου, εις μνή- 
μητουσυζύγουτηςΣτέλιουΙωάννου,ποσού 
ύψουςΛΚ3.000.000, όπως και η δαπάνη του 
βασικού σχεδιασμού από τον παγκοσμίου 
φήμης Γάλλο Αρχιτέκτονα Jean Nouvel

Η πρόταση του Jean Nouvel επεξηγήθηκε 
και αναλύθηκε σε δημόσια παρουσίαση από 
τον ίδιο τον Αρχιτέκτονα το Μάιο του 2003.

Η πρωτοποριακή ιδέατου αρχιτέκτονα έγι
νε κατ' αρχήν αποδεκτή από τις Αρχές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μετά από διαδικασία επιλογής ομάδας με- 
λετητώνγια συνεργασία μετο ΓΑΠ καιτονοί- 
κο Ateliers Jean Nouvel (AJN), διορίστηκε το 
αρχιτεκτονικόγραφείο Ι+ΑΦιλίππου ως επι
κεφαλής των τοπικών Συμβούλων (Local 
Architect). Με παράλληλη διαδικασία, ως 
Σύμβουλος Επιμετρητής Ποσοτήτων επιλέ- 
γηκε το γραφείο The MDA Partnership.

Τα ολοκληρωμένα προσχέδια υποβλήθη
καν στο ΓΑΠ απότονοίκοΑ)Ν, τον Ιανουάριο 
2004 και αποτέλεσαν βασικό στοιχείο συ- 
ζήτησηςτόσοεσωτερικά, όσο και μετηνΠο- 
λιτεία για την αποδοχή τους και τη συνέχιση

Στο πλαίσιο της προώθησης αυτής, το Πα
νεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διόρι
σε Επιτροπή Αξιολόγησηςτης μελέτης, σύμ
φωνα με καθορισμένους όρους εντολής.

Οιεργασίεςαξιολόγησηςδιεξήχθησανστο 
διάστημα 16-19/2/2005, και η Επιτροπή υπέ-

Σύμφωνα και μετο πόρισματης Επιτροπής 
Αξιολόγησης, συστήνεται όπως το Πανεπι
στήμιο, αφού διασφαλίσει τη βελτίωση ή/και 
τη διαφοροποίηση ορισμένωνστοιχείωνπου 
συνθέτουν το σχεδίασμά του κτιρίου, τότε 
αναμφίβολα θα δημιουργηθούνόλεςοιπρο- 
ϋποθέσεις για την κατασκευή ενός αξιο
πρόσεκτου και σημαντικού έργου, με βέβαιη 
την ένταξή του αλλά καιτου Πανεπιστημίου 
Κύπρου, στον παγκόσμιο χάρτη της Αρχιτε-

Με τη σύμφωνη γνώμη της Πολιτείας, το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ζήτησε από 
τους Αρχιτέκτονες να μελετήσουν κάποιες 
διαφοροποιήσεις στο σχεδίασμά και εξεύ
ρεση τρόπων μείωσης της δαπάνης η οποία 
κρίνεται ως καθοριστική παράμετρος για την 
τελική αποδοχή της πρότασης και η οποία 
δεν θα ξεπερνά το ποσό των 17,0 εκ.ΛΚ.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου 
σε συνεδρία του κατά την 13/12/2005 
(131η συνεδρία) αποφάσισε να προχωρή
σει στηνανέγερση του Κτιρίου του Κέντρου 
Πληροφόρησης -  Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιω
άννου έναντι δαπάνηςΛ.Κ.17,0 εκατομμυ
ρίων (με σημερινές τιμές) για το κτίριο μό
νον. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται 
το κόστος για τα έπιπλα, ο Φόρος Προστι
θέμενης αξίας, οι αμοιβέςτωντοπικών αρ
χιτεκτόνων καθώς και άλλα έξοδα, όπωςτο

Μετά από την πιο πάνω απόφαση, με την 
οποία ουσιαστικά δόθηκε το πράσινο φως 
εκ μέρους της Πολιτείας για την υλοποίηση 
του Έργου, το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπι- 
στημιούπολης (ΓΑΠ) προχώρησε στην ορι

στικοποίηση της σύνταξηςτου Κτιριολογικού 
Προγράμματος (καταγραφή απαιτήσεων ερ
γοδότη) με τη σημαντική συμβολή τωνχρη-

Στη συνέχεια το τελικό Κτιριολογικό Πρό
γραμμα προωθήθηκε στον Αρχιτέκτονα του 
Εργου (Α)Ν) μέσω του επικεφαλής της ομά
δας των Τοπικών Συμβούλων I και Α Φιλίπ-

Σύμφωνα με το Κτιριολογικό Πρόγραμμα 
το συνολικό εμβαδόντου κτιρίου θα είναι πε
ρίπου 15.000τ.μ. και μεταξύ άλλων θα συ
μπεριλαμβάνει βιβλιοστάσια για 620.000 
τόμους βιβλίων και 80.000 τόμους περιοδι
κών. Επίσης θα διαθέτει περί τις 900 θέσεις 
μελέτης οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με

Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Στέ
λιου Ιωάννου χωροθετείται βορειοανατολι
κά της Πανεπιστημιούπολης. Το έργο, πέρα 
από το ρόλο που επιτελεί ως οικοδόμημα, 
εντάσσεται στο μορφολογικό παιγνίδι του 
φυσικού τοπίου της περιοχής, σε έναν ανοι
κτό διάλογο με τους χαρακτηριστικούς λό
φους και ιδιαιτέρα του Άρωνα, που δεσπόζει 
στη νότια πλευρά, απέναντι από τον ποταμό 
Καλόγερο. Το έργο, που εκφράζεται με τη 
μορφή ενός τεχνητού λόφου, επικαλύπτε
ται από μεμβράνη έγχρωμης υφής σε μία 
αφηρημένη σύνθεση και με ένα εντυπωσια
κό θόλο ως επιστέγασμα, σε μία προσπάθεια 
αποφυγής μιμητισμού του φυσικού τοπίου.

Ο σχεδιασμός του έργου, με όλα τα πλε
ονεκτήματα που πηγάζουν από τη βιοκλι- 
ματική προσέγγιση (σκιασμός, φυσικός δρο- 
σισμός), υπαγορεύεται από τις αρχές εξοι
κονόμησης ενεργειας.

Η επιλογήτων ειδών φύτευσηςθα γίνει με 
πλήρη σεβασμό καιευαισθησία απότηνποι- 
κιλίατηςχλωρίδαςτου νησιού.

Αναμφίβολα, με την υλοποίησή του, τόσο 
το ίδιο το έργο όσο και το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου, αναμένεται να ενταχθούν στον πα
γκόσμιο χάρτη της Αρχιτεκτονικής.

Στο παρόν στάδιο, τόσο η ομάδα των Τοπι
κών Συμβούλων, όσο και κλιμάκιο του Αρχι
τέκτονα του Έργου που βρίσκεται ήδη στην 
Κύπρο, εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για 
ανταπόκρισή τουςστοχρονοδιάγραμμα, στο 
πλαίσιο υλοποίησηςτου Έργου, το οποίο προ
βλέπει συμπλήρωση της μελέτης εφαρμο- 
γήςτον Ιανουάριο του 2007.

Ακολούθως αναμένεται η ετοιμασία των 
Δελτίων Ποσοτήτων και των άλλων εγγρά- 
φωνπου απαιτούνται για τη διαδικασία προ
κήρυξης, υποβολής, αξιολόγησης και κατα- 
κύρωσης της προσφοράς, διαδικασία που 
προβλέπεταιναολοκληρωθείτο Σεπτέμβριο 
του 2007.

Δεδομένηςτης διάρκειαςτης κατασκευα- 
στικήςπεριόδου που εκτιμάταισε 36 μήνες, 
το Έργο αναμένεται να είναι έτοιμο προςχρή- 
σηπερίτοτέλοςτου 2010.
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