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Για ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου»

Προχωρούν τα έργα
> Το Κέντρο Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Παν. Κύπρου θα στεγάσει 1.000.000
έντυπους τόμους, πάνω από 30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και 150 βάσεις δεδομένων
ΓΡΑΦΕΙ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ

Μείζονος σημασίας όχι μόνο για
την ανάπτυΕη του Πανεπιστημί
ου Κύπρου, αλλά και για τον ίδιο
τον τόπο αποτελεί η αποπερά
τωση του έργου ανέγερσης του Κέντρου
Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιω
άννου» του πανεπιστήμιου.
Το Κέντρο, η ανέγερση του οποίου βρί
σκεται σε εξέλιξη, αποτελεί σύμφωνα με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου έργο προσεκτικού σχε
διασμού και εμπεριστατωμένων μελετών, ενώ
πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποίηση του
είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους
8.000.000 ευρώ από την κ. Έλλη Ιωάννου, εις
μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου.

Λιτό και εντυπωσιακό

ντια διάταξη, ένας βασικός κύλινδρος με κε
ντρικό εσωτερικό και περιφερειακό αίθριο
που διαπερνά όλα τα επίπεδα, διαρθρώνει
τρεις πτέρυγες περιφερειακά. Όλα τα επίπε
δα του κτηρίου, πλην από το τελευταίο, θα
καλύπτονται στη νοτιοδυτική και στη βορει
οανατολική πλευρά τους από τεχνητό λόφο. Η
οροφή του κυλινδρικού τμήματος, ένας δια
χιλιάδων φοιτητών και παράλληλα θα είναι φώτιστος θόλος πάνω από το τελευταίο επί
ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιο πεδο, θα προβάλλεται στο οροπέδιο του λό
ποιήσει τις πολύπλευρες και χρήσιμες υπη φου. Η ιδιαίτερη αυτή διαφώτιστη κατασκευή,
ρεσίες της, εξυπηρετώντας όλους τους επι διαμέτρου περίπου 40 μέτρων, θα διαχέει σε
στήμονες και ερευνητές της χώρας, πέραν ελεγχόμενο επίπεδο το φως της ημέρας στους
της πανεπιστημιακής κοινότητας, ως η κύ χώρους ανάγνωσης για την οπτική άνεση των
χρηστών. Αναφερόμενο στην πρόοδο των κα
ρια ερευνητική βιβλιοθήκη.
τασκευαστικών εργασιών, το πανεπιστήμιο
Προχωρούν τα έργα
ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν συ
Σε ό,τι αφορά το κτήριο, το πανεπιστήμιο μπληρωθεί όλες οι βασικές χωματουργικές
επεσήμανε ότι είναι σε μορφή τεχνητού λόφου, εργασίες, το σύστημα αποστράγγισης και η
είναι εμβαδού περίπου 15.700 τ.μ. και ανα θεμελίωση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ερ
πτύσσεται κατακόρυφα σε 5 επίπεδα (υπό γασίες οπλισμένου σκυροδέματος της φέ
ρουσας κατασκευής της ανωδομής.

1.000.000 εντύπους τόμους, πάνω απο
30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών
και 150 βάσεις δεδομένων, ενώ όλες οι πλη
ροφορίες θα είναι προσβάσιμες σε όλη την
επιστημονική κοινότητα της Κύπρου. Σύμ
φωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η βιβλιο
θήκη θα αποτελέσει το κομβικό σημείο της
Πανεπιστημιούπολης των μελλοντικά δέκα

Το έργο, σχεδιασμένο από το διεθνούς φή
μης αρχιτέκτονα Jean Nouvel, είναι λιτό αλ
λά εντυπωσιακό και θα αποτελεί σημείο ανα
φοράς της Κύπρου, κατατάσσοντας την στον
παγκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής. Η βι
γειο, ισόγειο και τρεις ορόφους). Σε οριζό
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει

Το κτήριο, σε μορφή τεχνητού λόφου, είναι εμβαδού περίπου 15.700 τ.μ. και
αναπτύσσεται κατακόρυφα σε 5 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και τρεις όροφοι).
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