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Παν. Κύπρου: Ένας χρόνος από τη

λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης –

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019,

συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τα

εγκαίνια, την έναρξη λειτουργίας του

Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη

«Στέλιος Ιωάννου», γεγονός με

αφορμή το οποίο πραγματοποιήθηκε

και ειδική εορταστική εκδήλωση. Ένας

χρόνος γεμάτος ικανοποίηση και

ενθουσιασμό από όλη την κοινωνία της

Κύπρου, η οποία για χρόνια επιζητούσε

μια σύγχρονη και εμβληματική

Βιβλιοθήκη, που να ανταποκρίνεται

στις ανάγκες και τις προσδοκίες των

νέων και των επιστημόνων της Κύπρου.

Μέσα σε ένα χρόνο επισκέφθηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης –

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» χιλιάδες επισκέπτες, τόσο για να

θαυμάσουν την αρχιτεκτονική του, όσο και για να αξιοποιήσουν τις

συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου

Κύπρου. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας στη νέα στέγη της

Βιβλιοθήκης, καταγράφηκαν πέραν των 7 χιλιάδων συμμετοχών σε

οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών (προδημοτικής,

δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης), ενώ πλήθος Κυπρίων φοιτητών,

τόσο από την Κύπρο και το εξωτερικό, βρίσκουν καθημερινά ένα

ήρεμο και όμορφο χώρο για μελέτη.

Στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,

φιλοξενήθηκαν επίσης σειρά εκδηλώσεων και σεμιναρίων με σκοπό

την ενημέρωση και επιμόρφωσης του επισκεπτόμενου κοινού.

Επιπλέον, σημαντικός αριθμός επισκεπτών από τον πνευματικό,

πολιτικό, και πολιτιστικό κόσμο της Κύπρου εξέφρασε τον

ενθουσιασμό του, συγκρίνοντας τη Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, τόσο από πλευράς

περιεχομένου συλλογής και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών,

όσο και από πλευράς τεχνολογικής και κτηριακής υποδομής.

Η συνεχής αξιοποίηση του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης

«Στέλιος Ιωάννου», αποδεικνύει καθημερινά πως η Ευρωπαϊκή

Ένωση με τη γενναιόδωρη συγχρηματοδότησή της, αλλά και η

οικογένεια Στέλιου Ιωάννου με τη πολύτιμη δωρεά της και την

επιλογή του γνωστού αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ήταν ό,τι
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πολυτιμότερο θα μπορούσαν να προσφέρουν στην τοπική

ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως και στην ευρύτερη κοινωνία της

Κύπρου.
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