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Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

«Σύμβολο ειρήνης και ελπίδας»
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Η απλή γλώσσα, τα πολλά παραδεί
γματα, οι διευκρινίσεις, μαζί με τις 
φωτεινές διαφάνειες, έκαναν τη 

διάλεξη «Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη 
σύγχρονη κοινωνία: Αρχιτεκτονική και 
λειτουργική προσέγγιση του Κέντρου 
Πληροφόρησης -  Βιβλιοθήκη Στέλιος 
Ιωάννου του Πανεπιστημίου Κύπρου» 
που έδωσαν η Έλενα Διομήδη-Παρ- 
πούνα, Αν. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης 
και ο Φίλιππος Ιωάννου Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Κύπρου), μια 
από τις πιο ενημερωτικές και ενδιαφέ
ρουσες διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπι
στημίου που δόθηκαν στην Ελληνική 
Κυπριακή Αδελφότητα.

Στη διάλεξή της η Ελενα Διομήδη Παρ- 
πούνα, είπε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανε
πιστημίου Κύπρου άρχισε να λειτουργεί 
και να αναπτύσσεται, με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το 1992. Καλύπτει σήμερα τις 
πληροφοριακές ανάγκες 8 Σχολών, 23 
ακαδημαϊκών τμημάτων και διαφόρων 
ανεξάρτητων ερευνητικών μονάδων. 
Πέραν της υποστήριξης που παρέχει 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα, είναι 
προσβάσιμη και παρέχει διαχρονικά τις 
υπηρεσίες της, προς όλο το κοινό της Κύ
πρου, είτε στους χώρους της, είτε και δια
δικτυακά, αξιοποιώντας σε μεγάλο 
βαθμό τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Ελλείψει άλλων μεγάλων βιβλιοθηκών 
στην Κύπρο, η ΒΙΒ του ΠΚ έχει αποκτή
σει ένα ρόλο σημαντικά μεγαλύτερο από 
τον αμιγώς ακαδημαϊκό της ρόλο. Αυτός 
είναι και ο λόγος που πολλά σημαντικά 
αρχεία του τόπου καταλήγουν σταδιακά 
στη ΒΙΒ του ΠΚ, ως το καταλληλότερο 
μέρος για φύλαξη και ανάδειξή τους. 
Αυτή η εξέλιξη, καθιστά ακόμη πιο σημα
ντική τη βιβλιοθήκη προς αξιοποίηση του 
μεγάλου όγκου υλικού που διαθέτει για 
την ιστορία και τον πολιτισμό, ενώ η 
άμεση πρόσβαση σε αυτό αποκτά στις 
μέρες μας καθοριστική σημασία, αναδει- 
κνύοντας και τη βιβλιοθήκη ως άκρως 
υποβοηθητικό μέσο στη διαδικασία μά
θησης, έρευνας και συνεχούς επιστημο
νικής πληροφόρησης.

Στην 25χρονη και πλέον λειτουργία της

Βιβλιοθήκης έχει παρατηρηθεί μια θεα
ματική αύξηση περιεχομένου, η οποία 
έγινε εφικτή με την γενναιόδωρη οικονο
μική στήριξη του κράτους προς το πρώτο 
δημόσιο πανεπιστήμιο του τόπου. Η πο-

και ιδιωτικού τομέα. Κύριο στόχο έχει την 
κοινή δράση των ακαδημαϊκών βιβλιοθη
κών της Κύπρου για προμήθεια ηλεκτρο
νικών πηγών πληροφόρησης, καθώς και 
για γενικότερη ενίσχυση όλων των βί

ου και η συστέγαση της βιβλιοθήκης με 
τις υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης 
του ΠΚ, δημιουργώντας το Κέντρο Πλη
ροφόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν-
νου».

λιτεία επένδυσε με στρατηγικό όραμα σε 
αυτό, για να μπορούμε σήμερα να μι
λάμε, πρώτον, για ένα από τα καλύτερα 
νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως, και δεύ
τερο, για μία από το τις καλύτερες ακα
δημαϊκές βιβλιοθήκες στον ελληνικό και 
ευρωπαϊκό χώρο.

Με την εξασφάλιση αρχείων της σύγ
χρονης κυπριακής Ιστορίας, η βιβλιο
θήκη καθίσταται πηγή που μπορεί να 
συνδέσει μέσω της τεχνολογίας τις ρίζες 
του τόπου μας με τον απανταχού κυ
πριακό ελληνισμό. Επιδιώκεται η κάθε 
μορφής διασύνδεση και συνεργασία με 
την κυπριακή ομογένεια, με σκοπό τη 
διάσωση και διάδοση των εμπειριών των 
ομογενών μας στις δεύτερες τους πατρί
δες.

Η βιβλιοθήκη έχει επί σειρά ετών δια
δραματίσει καθοδηγητικό ρόλο σε κάθε 
ιδιωτική και δημόσια πρωτοβουλία για 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των βιβλιο
θηκών της Κύπρου και ιδιαίτερα, την 
πρόσφατη ίδρυση της Κοινοπραξίας Κυ
πριακών Βιβλιοθηκών, ως μη κερδοσκο
πικού χαρακτήρα σύμπραξη δημόσιου

βλιοθηκών σε θέματα τεχνολογικής υπο
δομής, οργάνωσης, παροχής 
υπηρεσιών κ.ά. Ιδρυτικά μέλη της Κοινο
πραξίας αποτελούν τα τρία δημόσια και 
τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύ
πρου.

Η πλούσια συλλογή της βιβλιοθήκης 
περιλαμβάνει σήμερα 550.000 τόμους βι
βλίων και περιοδικών (όλα μέχρι πρό
σφατα διάσπαρτα σε 5 διαφορετικούς 
χώρους στέγασης) 450.000 τουλάχιστον 
ηλεκτρονικά βιβλία, 160 επιστημονικές 
βάσεις δεδομένων, αμέτρητα επιστημο
νικά περιοδικά/άρθρα, καθώς και πλήθος 
ψηφιακών εγγράφων.

Το νέο κτήριο του Κέντρου Πληροφό
ρησης -  Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 
ήρθε σήμερα να καλύψει τη στέγαση της 
βιβλιοθήκης σε ένα ενιαίο υπερσύγχρονο 
χώρο-σύμβολο εκτίμησης της γνώσης 
και των γραμμάτων, καθώς και της αγά
πης για τους ευεργέτες που το οραματί
στηκαν.

Βασικό μέλημα και προτεραιότητα 
κατά το σχεδίασμά του αποτέλεσε η κά
λυψη των αναγκών κάθε επισκέπτη, εξ’

Έχοντας ήδη βιώσει τις πρώτες ιστορι
κές ώρες λειτουργίας της, από τον περα
σμένο Δεκέμβριο που έγιναν τα εγκαίνιά 
της, μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι 
όλες, οι κατά τα άλλα αναμενόμενες δυ
σκολίες και προκλήσεις ενός τέτοιου πο
λυσύνθετου έργου, άξιζαν τΰν κόπο και 
ότι η λειτουργική του επιτυχία είναι αντι
ληπτή και παραδεκτή σε μεγάλο βαθμό 
από όλους. Όραμα των υπευθύνων είναι 
όπως η βιβλιοίθήκη καταστεί πόλος έλξης 
για όλο τον φιλομαθή πληθυσμό της Κύ
πρου, αλλά και ένα ισχυρό σημείο ανα
φοράς για τη μόρφωση, τη δημιουργική 
ενημέρωση, και τη ψυχαγωγία των νέων.

Τέλος η κα Παρπούνα εξέφρασε την 
ευγνωμοσύνη όλων προς την οικογένεια 
των μεγάλων ευεργετών του Πανεπιστη
μίου Κύπρου, της Έλλης και του Στέλιου 
Ιωάννου, καθώς και προς τους άξιους 
συνεχιστές του έργου τους, τα παιδιά 
τους Δάκη και Σύλβια Ιωάννου. Ευχαρι
στίες εξέφρασε επίσης σε όλους όσοι συ
νέβαλαν έμμεσα ή εργάστηκαν άοκνα για 
την ολοκλήρωση και λειτουργία του κτη
ρίου Κέντρο Πληροφόρησης -  Βιβλιο

θήκη «Στέλιος Ιωάννου».
Ο αρχιτέκτονας, μηχανικός των Τεχνι

κών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύ
πρου, Φίλιππος Ιωάννου, μεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε με συντομία στα κύρια ζητή
ματα, τα προβλήματα και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποί
ηση αυτού του εμβληματικού έργου, Βι
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Πολύτιμος 
αρωγός στην πραγματοποίησή του, είπε, 
ήταν η σημαντικότατη συνεισφο
ρά/δωρεά ύψους €8.000.000 από την 
αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην του 
συζύγου της Στέλιου Ιωάννου. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανά
πτυξη 2014-2020». Η μικρή μας πατρίδα 
Κύπρος μπορεί σήμερα να υπερηφα- 
νεύεται, γιατί το έργο αυτό την καθιστά 
πολιτισμικά σημαντική και ισάξια με 
άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες.

«τΗ  μικρή μας Κύπρος με την επι
τυχή ολοκλήρωση του Κέντρου Πλη
ροφόρησης -  Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου», μπήκε στον παγκόσμιο 
χάρτη των χωρών με αξιόλογα αρχι- 
τεκτονήματα, ενώ στην απέναντι κα- 
τεχόμενη πλευρά, στη δική μας Μια 
Μηλιά, οι κατοχικές δυνάμεις εγκαι
νιάζουν το Χαλά Σουλτάν, το μεγαλύ
τερο τζαμί των κατεχομένων, ένα 
κτίσμα συνυφασμένο με τις επεκτατι
κές βλέψεις της Τουρκίας και την ισ- 
λαμοποίηση των κατεχόμενων.

Εμείς αντίθετα, στην ελεύθερη 
Κύπρο, κτίζουμε και παραδίδουμε 
στις μελλοντικές γενιές, χώρους για 
έρευνα και γνώσεις, σύγχρονο πολι
τισμό και μηνύματα, ειρήνης, ελπίδας 
και αισιοδοξίας», είπε μεταξύ άλλων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Έλενα 
Διομήδη Παρπούνα και ο Φίλιππος 
Ιωάννου έδωσαν στο Γραμματέα Ανδρέα 
Καραολή Παλαίτυπα της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη βιβλιο
θήκη της Αδελφότητας.


