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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Γνώση για όλους
Έ ν α  νέο  και π ο λύ τιμ ο  σ το λ ίδ ι κοσ μ εί το  Π α νεπ ιστή μ ιο  Κύπρου κι αυτό δεν είνα ι ά λλο 
από τη ν  εντυπω σια κή  βιβλιοθήκη το υ , που λε ιτο ύ ρ γη σ ε  το ν  Δ εκ έμ β ρ ιο  του  2018 στο 

νέο  κτίρ ιο: Κ έντρ ο  Πληροφ όρησης ■ Β ιβλιοθήκη Σ τέ λ ιο ς  Ιω άννου. Α πό τη ν  αναπληρώ* 

τρια δ ιευθύντρια  του  έ ρ γ ο υ ,Έ λ ε ν α  Δ ιομήδη Παρπούνα, μαθαίνουμε π ο λλά  κι ενδιαφέ* 
ροντα που α φ ορούν στο  πρ οφ ίλ  και τους σ τόχου ς  του , έτσ ι όπω ς αυτό προσφ έρετα ι 

στη ν επ ισ τημ ονική  κο ινότητα  και τη ν  ευρύτερη κο ινω νία .

I Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ I

Ο βιβλιοθήκη αποτελεί μια από 
τις βασικότερες κτιριακές υπο
δομές, αν όχι τη βασικότερη, 
για ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, 

όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς 
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση τόσο για 
παροχή και αξιοποίηση της επιστημονικής 
πληροφόρησης όσο και για συνεύρεση 
όλων των μελών της: Φοιτητών, ερευνη
τών και διδασκόντων.
Εμπνευστής του έργου, μετά από επιθυμία 
και της οικογένειας των δωρητών, είναι ο 
διεθνούς φήμης Γάλλος αρχιτέκτονας, Jean 
Nouvel, βραβευμένος με διάφορα διεθνή 
βραβεία τέχνης και αρχιτεκτονικής. Πρό
σφατα έργα του ιδίου αποτελούν το Μου
σείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι, 
το Εθνικό Μουσείο του Κατάρ, ο πύργος 
White Walls στη Λευκωσία και πολλά 
άλλα σε κάθε γωνιά της γης.
Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη 
Στέλιος Ιωάννου εγκαινιάστηκε και τέθηκε 
σε λειτουργία από τις αρχές του περα
σμένου Δεκεμβρίου. Τα εγκαίνια πραγ
ματοποιήθηκαν από τον Προέδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στην παρουσία 
του πρύτανη, άλλων αξιωματούχων του 
κράτους και του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
εκπροσώπους της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Αναπτύξεως, καθώς και μελών 
της οικογένειας Στέλιου Ιωάννου.

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
«Από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας 
του κτιρίου διακρίναμε έντονο ενθουσια
σμό από τους φοιτητές και το προσωπικό 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, που κυριο
λεκτικά έτρεχαν για να ζήσουν αυτή τη 
μοναδική και ανεκτίμητης αξίας στιγμή.

Πλήθος κόσμου, επίσης, επισκέπτεται 
καθημερινά τη βιβλιοθήκη, για να θαυ
μάσει τόσο την αρχιτεκτονική της ιδιαι
τερότητα όσο και για να διαβάσει στους 
υπερσύγχρονους και άνετους χώρους της», 
αναφέρει η κ. Παρπούνα. Και προσθέτει: 
«Αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει 
αυτός ο ενθουσιασμός και να αυξάνεται 
πρωτίστως από την πανεπιστημιακή κοι
νότητα, η οποία επί σειρά ετών στερείτο 
μιας αξιόλογης βιβλιοθήκης και των 
διευκολύνσεων που αυτή συνεπάγεται 
για τις σπουδές, την έρευνα και την 
επικοινωνία των μελών της». Μ ε το πέ
ρασμα του χρόνου, σύμφωνα με την ίδια, 
θα αποδεικνύεται όλο και περισσότερο 
πόσο ευεργετική είναι η βιβλιοθήκη για 
την αναβάθμιση του επιπέδου μόρφωσης 
των φοιτητών και την πρόοδο της ποιό
τητας των υπηρεσιών και των υποδομών 
που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
προς τα μέλη του, συγκριτικά και με 
άλλα αξιόλογα πανεπιστήμια διεθνώς.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ 

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΛΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕ ΕΝΑΝ 

ΟΜ ΟΡΦΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Η ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου είναι 
ευπρόσδεκτη να αξιοποιήσει τον πλούτο 
πληροφοριών που διαθέτει η βιβλιοθήκη 
και να απολαύσει ένα όμορφο χώρο για 
μελέτη και ψυχαγωγία σε διευρυμένο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του 
έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής. Το  συνολικό 

κόστος ανέγερσης και εξοπλισμού 
του κτιρίου πλησιάζει τα €36 εκατ. 
Σε  αυτό συνεισέφεραν €8 εκατ. οι 

δωρητές, οι οποίοι ανέλαβαν, επ ιπλέ
ον, και τη ν αμοιβή του αρχιτέκτονα. 
Το  μεγαλύτερο μέρος του ποσού και 
συγκεκριμένα €23 εκατ. προήλθαν 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε

ρειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα 
γωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυ

ξη 2014-2020. Το  υπόλοιπο ποσό 
διατέθηκε από το ν  προϋπολογισμό 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η πολιτική συνοχής είναι ο βασικός 
πυλώνας επενδύσεω ν της Ευρω- 
παϊκής'Ενωσης και στοχεύει στη 

δημιουργία θέσεω ν εργασίας, στην 
ανταγωνιστικότητα τω ν επιχειρή

σεων, στην οικονομική και βιώσιμη 
ανάπτυξη και στη βελτίω ση της ποιό
τητας ζωής τω ν πολιτώ ν σε όλες τις 

πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IN4COHESION
Η ΕΕ στοχεύει στην ουσιαστικότερη 
κατανόηση του ρόλου που διαδραματί
ζει η πολιτική συνοχής. Ο  στόχος αυ
τός στην Κύπρο υλοποιείται με το ευ
ρωπαϊκό πρόγραμμα In4C O H E SIO N , 
το οποίο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εταίροι είναι 
οι: ΙΜ Η , Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστή
μιο Νεάπολις Πάφου, Πανεπιστήμιο 
Frederick, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ
πρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι
σμού και Enoros Consulting.
Μ έσα από τις δράσεις του προγράμμα
τος και την ολοκληρωμένη στρατηγική

επικοινωνίας, οι εταίροι στοχεύουν 
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
αναφορικά με τα έργα που χρηματοδο
τούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ειδικότερα μέσω της πολιτικής 
για τη συνοχή, αλλά και των θετικών 
επιδράσεων που έχουν στη ζωή των 
ανθρώπων και στην ευημερία της 
εκάστοτε κοινωνίας. Παράλληλα, το 
I η4ΠΟ Η Εδ ΙΟΝ εστιάζει στην επαρκή 
πληροφόρηση και την ενθάρρυνση του 
ανοιχτού διαλόγου, με θέμα την πολιτική 
συνοχής, τα αποτελέσματά της, τον ρόλο 
της στην επίτευξη των πολιτικών προτε
ραιοτήτων της ΕΕ και τη συμμετοχή των 
πολιτών σε θέματα που την αφορούν, ιν β

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΤΑ € 2 3  ΕΚΑΤ., ΑΠΟ ΤΑ 
€ 3 6  ΕΚΑΤ., ΠΡΟΗΛΘΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ωράριο λειτουργίας. Προς αυτή την κατεύ
θυνση δίνονται διαβαθμισμένες επιλογές, 
από απλή επίσκεψη μέχρι δυνατότητα 
δανεισμού σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες 
χρηστών. Κάθε κατηγορία έχει τον δικό της 
χώρο και τρόπο αξιοποίησης του κτιρίου: 
«Για τα παιδιά έχουμε δημιουργήσει ειδι
κό παιδικό τμήμα, το οποίο θα αξιοποι- 
είται σε συνεργασία με σχολεία, γονείς, 
νηπιαγωγούς, δασκάλους και άλλους 
επαγγελματίες εκπαίδευσης.
Στόχος μας είναι το κτίριο αυτό να αποτε- 
λέσει πόλο πνευματικής έλξης και κίνητρο, 
ώστε τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες να 
αποκτήσουν τη συνήθεια του διαβάσματος 
και της συναναστροφής με άτομα που να 
μπορούν να μοιράζονται ιδέες, απόψεις, 
αλλά και πνευματικές αναζητήσεις».

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η συλλογή της βιβλιοθήκης έχει αναπτυ
χθεί με τρόπο θεαματικό, κάτι που επετεύ- 
χθη με την κρατική χορηγία και με έσοδα 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, με κυριότερο 
σκοπό την κάλυψη των βασικών διδακτι
κών και ερευνητικών αναγκών του. Αξιο
σημείωτη, ωστόσο, συμβολή στον εμπλου
τισμό της αποτελούν και οι διάφορες 
δωρεές βιβλίων, αρχείων ή και χρηματικές 
από ιδιώτες επιστήμονες, λόγιους ή άλλες 
εξέχουσες προσωπικότητες ή δημόσια 
πρόσωπα της κυπριακής κοινωνίας.
Μ ε τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στη 
νέα της στέγη και τις προοπτικές που 
τώρα διανοίγονται προβλέπεται αυξημένη 
ανάγκη κάλυψης αναγκών της ευρύτερης 
κοινωνίας. Για παράδειγμα, ανάπτυξη της 
συλλογής του παιδικού τμήματος, εμπλου-

Ο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σ Υ Ν Ο Χ Η Σ  ΕΕ 
Η ΕΥΡΩΠΗ
Σ Τ Η Ν  Π Ρ Α Ξ Η

τισμός με υλικό γενικότερου ενδιαφέρο
ντος, περαιτέρω ενίσχυση για κάλυψη 
νέων προγραμμάτων σπουδών, καθώς 
και απαραίτητοι πόροι για επέκταση 
των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης 
με σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού, 
πνευματικού και καλλιτεχνικού περιε
χομένου, που προσφέρουν στον κάθε 
επισκέπτη μια πολύπλευρη ευκαιρία 
πνευματικής καλλιέργειας. Ό λα  τα πιο 
πάνω έχουν ως προϋπόθεση την ανάλο
γη εξασφάλιση επιπλέον οικονομικών 
πόρων και κατάλληλα καταρτισμένων 
ανθρώπινων πόρων.
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