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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστ. Κύπρου
υποστηρίζει την επαναλειτουργία της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου
Την αναδιοργάνωση και επαναδραστηριοποίηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Πάφου υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014, υπογράφηκε και επίσημα η Συμφωνία
μεταξύ της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων
Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) και του Δήμου Πάφου που αφορά την
αναδιοργάνωση και επαναλειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου, στη
βάση του Σχεδίου Ανάπτυξης που εκπόνησε η ΚΕΒΕΠ και εγκρίθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.
Στην εφαρμογή της Συμφωνίας εμπλέκεται και η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστήμιου Κύπρου, όπως και η αντίστοιχη του ΤΕΠΑΚ, οι οποίες
δεσμεύονται «να συμβάλουν σε όποιο σημείο του έργου χρειαστεί έχοντας
υποστηρικτικό ρόλο».
Η συμφωνία η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα
διαρκέσει ένα έτος, έγινε εφικτή μετά από επικοινωνία του Δήμου Πάφου με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα με τον Πρύτανη, Καθηγητή
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και με τον τέως Διευθυντή Βιβλιοθήκης Δρ Φίλιππο
Τσιμπόγλου, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις αρχικές επαφές. Οι επαφές και η
συνεργασία που προέκυψε εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής
προσφοράς του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι το
Πανεπιστημίου Κύπρου έχοντας τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της χώρας (όσον
αφορά τον όγκο υλικού, τον αριθμό προσωπικού, τις κτηριακές
εγκαταστάσεις, τον τεχνολογικό εξοπλισμό κ,λπ) είναι σε θέση και επιθυμεί να
προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του και να στηρίζει τις άλλες κυπριακές
βιβλιοθήκες. «Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε έμπρακτα στην αναβάθμισή
τους και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους προς το
κοινό» πρόσθεσε.
Ο Πρύτανης, ανέφερε, επίσης ότι η Βιβλιοθήκη-Κέντρο Πληροφόρησης
«Στέλιος Ιωάννου», ένα έργο σχεδιασμένο από το διεθνούς φήμης
αρχιτέκτονα Jean Nouvel, αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2016.
Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο το οποίο απευθύνεται και δημιουργείται από
το Πανεπιστήμιο για όλους τους Κύπριους. Το έργο αυτό έγινε εφικτό με την
σημαντική οικονομική συμβολή της οικογένειας Στέλιου Ιωάννου, ύψους 8
εκατομμυρίων ευρώ.
Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει 1.000.000 έντυπους τόμους,
πάνω από 30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και 150 βάσεις
δεδομένων.
Τη συμφωνία με το Δήμο Πάφου υπέγραψαν εκ μέρους της ΚΕΒΕΠ ο
Πρόεδρος της Ένωσης, Παναγιώτης Θεμιστοκλέους και εκ μέρους του Δήμου
Πάφου ο δημαρχεύων Μάκης Ρουσής. Κατά την υπογραφή, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τους λειτουργούς της Βιβλιοθήκης, Ανδρέας Κ.
Ανδρέου και Βασιλική (Σύλβια) Κουκουνίδου

