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Βιβλιοθήκη το 2015 για το Παν. Κύπρου
Τον Σεπτέμβριο του 2015 θεμελίου λίθου απο τον τέως γύρω στα 30 εκ. ευρω. «Το μο γες περιφερειακά. Ολα τα επί
φιλοδοξεί το Πανεπιοτή Πρόεδρο Δημήτρη Χριοτόφια νό σενάριο που υπάρχει είναι πεδα του κτιρίου, πλην το τε
ότι θα έχουμε εγκαίνια τον Σε
πτέμβριο του 2015», ανέφερε ο
Πρύτανης ερωτηθείς εάν
ύψους
8
εκ.
ευρώ
της
κ.
Ελλης
υπάρχει
οποιοσδήποτε προ
τάξιο του μεγαλεπήβολου έρ
γου που σηματοδοτεί την ανά Ιωάννου εις μνήμην του ουζΰ βληματισμός για το γεγονός
μιο Κύπρου ότι θα τελεατοΰν τον Φεβρουάριο του 2012.
Το έργο μέχρι στιγμής χρη
τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης
«Στέλιος Ιωάννου». Το εργο ματοδοτήθηκε από τη δωρεά
γου της Στέλιου Ιωάννου.

Αιοιοδοξία ότι το

εντυπωσιακό κτίριο
Θα είναι έτοιμο τον

Σεπτέμβριο του 201S

Ερωτηθείς για το υπολειπόμε
νο ποαό για την αποπεράτωση
του έργου, ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου Κώ
στας Χριστοψίδης ανέφερε
πως ο Πρόεδρος Νίκος Ανα

οτασιαδης «δεομευτηκε» οτι η
Βιβλιοθήκη θα ενταχθεί οτα

πτύξη του Πανεπιστημίου Κύ επιχορηγούμενα) από τα διαρ
πρου επισκέφθηκαν χθες δη θρωτικά ταμεία της ΕΕ, έργα.
μοσιογράφοι. Οι λειτουργοί Ο κ. Χριοτοφίδης υπογράμμι
του Τύπου και των ηλεκτρονι σε μάλιοτα ότι έδωοε την υπό
κών ΜΜΕ ξεναγήθηκαν στο σχεοη προς τον Πρόεδρο ,ότι
χώρο και ενημερώθηκαν για το Πανεπιοτήμιο θα εξεύρει το
την εξέλιξη των εργαοιών κα υπόλοιπο 50% των κονδυλίων
θώς και για τις κτιριακές εγκα που θα χρειαστούν γ κι την
ταστάοεις. Υπενθυμίζουμε ότι αποπεράτωση του έργου, το
η ανέγεροη της Βιβλιοθήκης οποίο θα κοοτΐοει ουνολικά
ξεκίνησε υε την κατάθεοη του

ότι το κράτος δεν διαθέτει
χρήματα για αναπτυξιακές δα
πάνες και δεδομένης της δύ
σκολης οικονομικής κατάστα
σης.

Εντυπωσιακό το κτίριο

λευταίο, θα καλύπτονται από

τεχνητό λόφο. Η οροφή του
κυλινδρικού τμήματος θα είναι
ένας διαφώτιστος θόλος, ο
οποίος θα διαχέει το φως της
ημέρας στους χώρους ανάγνω
σης.

Το κτίριο θα διαθέτει βι

βλιοθήκες με τεράστιο όγκων
βιβλίων, δύο αμφιθέατρα των
120 και 60 θέαεων, αίθουσες

πολυμέοων, μικρά γυάλινα δω
Οσον αφορά το έργο πρό
μάτια ομαδικής μελέτης, γρα
κειται για τη μεγαλύτερη βι φεία κ.α.
βλιοθήκη που κτίστηκε ποτέ

οτην Κΰπρο. Το κτίριο οε μορ
φή τεχνητού λόφου η είσοδος

Η βιβλιοθήκη θα είναι ανοι
χτή για όλους τους πολίτες

ολόκληρο το 24ωρο.
"Αυτή η βιβλιοθήκη θα εί
είσοδο σε σπηλιά είναι συνο
ναι μεγάλη κληρονομιά για τα
λικού εμβαδού 15.700 τ.μ. και
παιδιά μας", ανέφερε ο Πρύτα
αναπτύοοεται οε 5 επίπεδα.
νης ενώ, σχολιάζοντας το κτί
Ενας βαοικός κύλινδρος με ριο, εξέφρασε την πεποίθηση
κεντρικό και περιφερειακό αί
ότι θα αηοτελέσει σήμα κατα
θριο που διαπερνά όλα τα επί
τεθέν για την Κύπρο.
πεδα, διαρθρώνει τρεις πτέρυ
Σπύρος Σωτηρίου

στη Βιβλιοθήκη θα μοιάζει με
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