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Θεμελιώνεται το Κέντρο Πληροφόρησης-
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει τη Τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου 
λίθου του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Η 
τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου θα πραγματοποιηθεί από τον Εξοχότατο 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια την Παρασκευή, 
03 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00πμ. 

Στην εκδήλωση που θα ακολουθήσει στην Αίθουσα Β108, του κτηρίου 
Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» θα απευθύνουν χαιρετισμό, 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Χριστόφιας, εκ μέρους 
της οικογένειας των δωρητών του έργου, ο κ. Δάκης Ιωάννου και ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρης Χαραλάμπους. Θα 
ακολουθήσει ομιλία από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή 
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Κατά την εκδήλωση θα προβληθεί σύντομη ταινία για 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και θα παρουσιαστεί η σχετική με το Κέντρο 
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» έκδοση, από την 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, κ. Παναγιώτα Πύλα. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση στον 1ο όροφο του Κέντρου Κοινωνικών 
Δραστηριοτήτων. 

  
Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» αποτελεί ένα έργο το 
οποίο είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και εμπεριστατωμένων 
μελετών, όσον αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και του τόπου. Πολύτιμος 
αρωγός στην πραγματοποίησή του είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους 
€8.000.000 από την αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην του συζύγου της 
Στέλιου Ιωάννου. Χάρη σε αυτή τη δωρεά, μεταξύ άλλων, οφείλεται και η 
ανάθεση του σχεδιασμού στο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel. Το έργο 
λιτό, αλλά εντυπωσιακό, θα αποτελεί σημείο αναφοράς της Κύπρου, 
κατατάσσοντάς την στον παγκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής. 
  



Ο σχεδιασμός του έργου εγκρίθηκε από την Πολιτεία και από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, αφού πρώτα μελετήθηκε σε βάθος από ανεξάρτητη επιτροπή διεθνώς 
αναγνωρισμένων αρχιτεκτόνων και εκπροσώπου του ΕΤΕΚ. Ιδιαίτερα 
ουσιαστική στο όλο εγχείρημα ήταν και η συμμετοχή των χρηστών, καθώς και η 
αξιολόγηση άλλων παρόμοιας λειτουργίας κτηρίων, όπως η Βιβλιοθήκη του 
London School of Economics, το αντίστοιχο Κέντρο Πληροφόρησης του 
Πανεπιστημίου Hertfordshire και η Βιβλιοθήκη “John and Aileen O’Reilly” του 
Πανεπιστημίου του Δουβλίνου. 
  
Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει ένα 
εκατομμύριο έντυπους τόμους, πάνω από 40.000 τίτλους ηλεκτρονικών 
περιοδικών και 150 βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες θα είναι 
προσβάσιμες σε όλη την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου αλλά και στο ευρύ 
κοινό. 

 


