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Πέραν των 50 πρυτάνεων στα εγκαίνια 
του Κέντρου Πληροφόρησης-
Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» 

 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα βρεθούν οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων των 
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο των 
εγκαινίων του Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Το νέο 
κτήριο, ορόσημο για τα αρχιτεκτονικά δεδομένα της Κύπρου, σχεδιασμένο 
από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel  θα αποτελέσει το κομβικό 
σημείο της Πανεπιστημιούπολης των μελλοντικά δέκα χιλιάδων φοιτητών, ενώ 
θα είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις πολύπλευρες 
υπηρεσίες που θα προσφέρει. Περαιτέρω, η νέα πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, 
θα εξυπηρετεί  όλους τους επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, πέραν της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη. 

Στα εγκαίνια που θα πραγματοποιηθούν περί τα τέλη του φθινοπώρου του 
2017 του θα δώσουν το «παρών» πέραν των 50 Πρυτάνεων από όλες τις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίοι παράλληλα θα συμμετάσχουν στην 
τριήμερη σύνοδο των Ευρωπαίων πρυτάνεων της UNICA με θέματα που θα 
αφορούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Το Δίκτυο UNICA ιδρύθηκε το 1990 και αποτελείται από 46 πανεπιστήμια από 
35 πρωτεύουσες της Ευρώπης, με 150,000 συνολικό προσωπικό και 
1,800,000 φοιτητές.  Η Γενική Γραμματεία του Δικτύου UNICA εδρεύει στις 
Βρυξέλλες, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ενεργό και με πλούσια δράση 
μέλος του Δικτύου από το 1994. Σημειώνεται ότι για 2 συνεχόμενες θητείες 
Πρόεδρος του δικτύου διετέλεσε ο τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος. 

Το Δίκτυο UNICA παρέχει ένα φόρουμ στα μέλη του για προβληματισμό και 
συζήτηση σε σχέση με τις συνεχείς εξελίξεις και τις αυξανόμενες απαιτήσεις 
στον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης, διοίκησης και 
σύνδεσης με την κοινωνία. Λειτουργεί επίσης ως καταλύτης για τη συνεργασία 
μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρώπης, αλλά και την παγκόσμια 



συνεργασία, την αειφόρο ανάπτυξη και την ακαδημαϊκή αριστεία.  Για την 
επίτευξη των στόχων του, το Δίκτυο UNICA διοργανώνει δραστηριότητες με 
γνώμονα τις ανάγκες των μελών του, το περιεχόμενο, η μορφή και η 
συχνότητα των οποίων εξαρτάται ουσιαστικά από την εμπλοκή και το 
ενδιαφέρον των τελευταίων. Το Δίκτυο μεταφέρει τις απόψεις των 
πανεπιστημίων-μελών του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κυβερνήσεις, στην 
τοπική αυτοδιοίκηση στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και διεθνώς.   

 


