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Τη Δευτέρα ή έναρξη λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» του Παν. 
Κύπρου 

 

  Τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 στις 10:00 ξεκινά τη λειτουργία του το 
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελετή εγκαινίων σε 
κλειστό κύκλο, η οποία θα σηματοδοτήσει το πολύ σημαντικό αυτό γεγονός 
για το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και τη κοινωνία της Κύπρου γενικότερα. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» σχεδιασμένο από 
τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel ανεγέρθηκε κατόπιν της δωρεάς 
€8.000.000 προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, η 
οποία δώρισε το ποσό αυτό στη μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δωρητής ανέλαβε και  τη δαπάνη της αμοιβής του 
αρχιτέκτονα για το βασικό σχεδιασμό του έργου, η οποία ανέρχεται στα €2 
περίπου εκατομμύρια. Η ολοκλήρωση του έργου έγινε πραγματικότητα επίσης 
χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της 
Τράπεζας Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης και τη στήριξη της 
Πολιτείας. Το κτήριο  αναπτύσσεται κατακόρυφα σε 5 επίπεδα (υπόγειο, 
ισόγειο και τρεις ορόφους) συνολικού εμβαδού περίπου 15.700 τμ. Πρόκειται 
για έναν πολυχώρο που θα στεγάσει τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, τις 
Υπηρεσίες Πληροφορικών Συστημάτων & Πληροφορικής Υποδομής, το 
Κέντρο Τεχνολογιών Υποστήριξης της Διδασκαλίας και το Κέντρο Γλωσσών. 
Πέραν από τις βασικές υπηρεσίες δανεισμού και ανάγνωσης/μελέτης, θα 
προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη χώροι χρήσης πολυμέσων και ειδικοί χώροι 
για ομαδική μελέτη και συνεργασία μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών. 
Υιοθετώντας μοντέλα ενοποίησης λειτουργιών με  αξιοποίηση σύγχρονων 



ηλεκτρονικών μέσων, το έργο στοχεύει να συνταχθεί με τις σύγχρονες τάσεις 
στον τομέα υποστήριξης της μάθησης και της πληροφόρησης με μια ολιστική 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη/μελετητή. 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης ξεπερνά τις 600.000 τόμους βιβλίων και 
περιοδικών,  περιλαμβάνει δε εκατομμύρια άρθρα περιοδικών σε ηλεκτρονική 
μορφή, πάνω από 400.000 συνδρομές σε τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, 
πέραν των 25.000 τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών, 160 ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, ενώ πλήθος ψηφιοποιημένων εγγράφων είναι προσβάσιμα από 
όλο τον πλανήτη μέσω του ηλεκτρονικού της αποθετηρίου. 

Ο χώρος της Βιβλιοθήκης μπορεί στο μέλλον να στεγάσει συνολικά μέχρι και 
1 εκατ. τόμους έντυπου υλικού, ενώ θεματικά θα καλύπτει όλα τα 
επιστημονικά αντικείμενα έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας, τόσο εντός του 
Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

Η χρήση της συλλογής θα γίνεται από κάθε επισκέπτη σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένου ειδικού χώρου για χρήση 
σπάνιων/ παλαιών βιβλίων και αρχείων, ενώ αριθμός πέραν των 900 θέσεων 
μελέτης είναι διάσπαρτος σε όλα τα επίπεδα στέγασης της Βιβλιοθήκης. 

Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να προσφέρει στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα και στους επισκέπτες του μοναδικού αυτού χώρου την καλύτερη 
δυνατή εμπειρία μέσα από στοχευμένη παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση 
εκδηλώσεων προς κάθε ειδική κατηγορία επισκεπτών, π.χ. παιδιά, ενήλικες, 
φοιτητές, αλλά και το ευρύτερο κοινό. 

Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου», οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες, καθώς και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα ανακοινώνονται 
μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
http://library.ucy.ac.cy/. 

Επικοινωνία: Γραφείο Εξυπηρέτησης Βιβλιοθήκης, 22 892020, ηλ. 
ταχυδρομείο library@ucy.ac.cy 
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