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Ολοκληρώνεται η βιβλιοθήκη του Παν. Κύπρου (βίντεο drone)
ΑΡΧΙΚΗ • ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΚΟΙΝΩΝΙΑ • Ολοκληρώνεται η βιβλιοθήκη του Παν. Κύπρου (βίντεο drone)

11 Ιουνίου 2018, 12:24 μμ
Τις πύλες της αναμένεται να ανοίξει, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με την επίσημη ονομασία Κέντρο Πληροφ όρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιω άννου».
Το κτήριο το οποίο θα στεγάσει τη Βιβλιοθήκη σχεδιάστηκε από τον Zαν Νουβέλ και ήδη αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο στο χώ ρο της
Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά τόσο για την αισθητική του όσο και για το περιεχόμενο τω ν δραστηριοτήτω ν που αναμένεται να
φιλοξενήσει.
Μιλώ ντας στο philenew s η αναπληρώ τρια διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Έλενα Διομήδη Παρπούνα, ανέφερε
ότι το έργο προβλέπεται να ολοκληρω θεί το φθινόπω ρο του 2018 ενώ με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς θα ξεκινήσει η
μετακόμιση τω ν τεσσάρω ν μονάδω ν που λειτουργούν αυτή τη στιγμή προς το νέο κτήριο. Συμπλήρω σε δε ότι θα είναι έτοιμο προς
χρήση από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και από το κοινό γύρω στο Δεκέμβριο του 2018.
Λεπτομέρειες του έργου
Το νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε σε μορφή τεχνητού λόφου σε πέντε επίπεδα και εμβαδόν 15.700m2. Όπω ς ανέφερε η
αναπληρώ τρια διευθύντρια της Βιβλιοθήκης το Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιω άννου» θα στεγάσει περισσότερους από 620,000
έντυπους τόμους, καθώ ς επίσης και πάνω από 190.000 συνδρομές σε τίτλους ηλεκτρονικώ ν βιβλίω ν, πέραν τω ν 12.000 συνδρομώ ν σε
ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά και πέραν τω ν 180 τίτλω ν σε βάσεις δεδομένω ν.
Το νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, 900 θέσεις μελέτης και χώ ρους ομαδικής μελέτης.
Εντός τω ν χώ ρω ν της βιβλιοθήκης θα λειτουργήσει επίσης εργαστήρια πληροφορικώ ν συστημάτω ν 24ω ρης πρόσβασης, αμφιθέατρα με
υποδομή πληροφορικώ ν συστημάτω ν, αίθουσες διδασκαλίας με υποδομή πληροφορικής και εξειδικευμένα εργαστήρια προηγμένω ν
τεχνολογιώ ν.
Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή προς όλους τους πολίτες και θα εξυπηρετεί όλους τους επιστήμονες και ερευνητές της χώ ρας, ω ς η κύρια
ερευνητική βιβλιοθήκη.
Δείτε τα εντυπω σιακά πλάνα από το νέο κτήριο της βιβλιοθήκης:
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