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Customer:

Articlesize (cm2): 319
Author:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Rubric:
ΠΑΙΔΕΙΑ
Subrubric:
Βιβλίο
Mediatype:Print

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 01/10/2013, από σελίδα 25

Υπό κατασκευή ο «λόφος» που
θα διαθέτει 1.000.000 βιβλία
Ι Σε προχωρημένο στάδιο η ανέγερση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Ενας τεχνητός λόφος εμβα
δού 15.700 τ.μ. αναμένε
ται να στεγάσει ι.οοο.οοο
¦ έντυπους τόμους, πάνω από
; 3θ.οοο τίτλους ηλεκτρονικών
: περιοδικών και 150 βάσεις δεδο
¦ μένων. 0 λόγος για τη βιβλιοθή
; κη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανε
: πιστημίου Κύπρου, η οποία φιλο
¦ δοξεί ν' αποτελέσει το κομβικό
; σημείο της πανεπιστημιούπολης,
: εξυπηρετώντας φοιτητές, επι
¦ στήμονες, ερευνητές, αλλά και
; τον κάθε πολίτη της χώρας που
: επιθυμεί να αξιοποιήσει τιςπολύ
¦ πλευρές υπηρεσίες της.
¦ Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό
: ίδρυμα, οι οικοδομικές εργασίες
: βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο
¦ την έγκαιρη αποπεράτωση του

; μεγάλου έργου. Πολύτιμοςαρω
¦ γός στην πραγματοποίηση του η

Ι σημαντικότατη δωρεά ύψους
; €8.οοο.οοο από την'Ελλη Ιωάν
¦ νου, στη μνήμη του συζύγου της
i Στέλιου Ιωάννου. Το έργο, εξηγεί

; το Πανεπιστήμιο, σχεδιασμένο
: από τον διεθνούς φήμης αρχιτέ
¦ κτονα Jean Nouvel, είναι λιτό αλ

; λά εντυπωσιακό και θα αποτελεί
: σημείο αναφοράς της Κύπρου,
¦ κατατάσσοντας την στον παγκό
; σμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής.
: Με βάση την έκθεση προόδου
¦ της βιβλιοθήκης (Αύγουστος
; 2013), η πρόοδος των εργασιών
: παρουσιάζει καθυστέρηση μερι
¦ κών μηνών, σε σχέση με το χρο
; νοδιάγραμμα που υποβλήθηκε,
: η οποία οφείλεται κυρίως στον
¦ εντοπισμό βράχου στο υπέδα
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Μέχρι σήμερα
έχουν συμπλη
ρωθεί όλες οι
βασικές χωμα
τουργικές εργα
σίες, το σύστη
μα αποστράγγι

σης και η θεμε
λίωση, ενώ

εκτελούνται ερ
γασίες προετοι
μασίες για τη
σκυροδέτηση
της πλάκας του
πατώματος του

τρίτου ορόφου.

Θα έχει άπλετο φυσικό φωτισμό
για οπτική άνεση των χρηστών
ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ σε μορφή τεχνητού λόφου ανα
πτύσσεται κατακόρυφα σε 5 επίπεδα (υπόγειο,
ισόγειο και τρεις ορόφους). Σε οριζόντια διάτα
ξη, ένας βασικός κύλινδρος, που διαπερνά όλα
τα επίπεδα, διαρθρώνει τρεις πτέρυγες περιφε
ρειακά.Όλα τα επίπεδα του κτηρίου, πλην από
το τελευταίο, θα καλύπτονται στη νοτιοδυτική

και στη βορειοανατολική πλευρά τους από τε
χνητό λόφο. Η οροφή του κυλινδρικού τμήμα
τος, ένας διαφώτιστος θόλος, πάνω από το τε
λευταίο επίπεδο θα προβάλλεται στο οροπέδιο

του λόφου. Η ιδιαίτερη αυτή διαφώτιστη κατα
σκευή, διαμέτρου περίπου 40 μέτρων, θα δια
χέει σε ελεγχόμενο επίπεδο το φως της ημέρας
στουςχωρους ανάγνωσης για την οπτική άνεση

των χρηστών. Στην κορυφή του θόλου, ένας
ηλιοστάτης θα κατευθύνει κατακόρυφα και συ
γκεντρωμένα, μέχρι καιτο χαμηλότερο επίπεδο
του κτηρίου, μία δέσμη φωτός πάνω στην ανα
κλαστική επιφάνεια ενός κώνου, που θα είναι
χωροθετημένη στο κέντρο του εσωτερικού
κεντρικού αίθριου.

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 2 / 2

