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Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»: Ένας

χρόνος πολυμορφικής και πολυδιάστατης

προσφοράς

Συνέντευξη με την Αναπληρώτρια

Διευθύντρια, Ελένη Διομήδους –

Παρπούνα, και τη Βιβλιοθηκονόμο,

Μικαέλλα Χαράλαμπους

Η έννοια της βιβλιοθήκης

παραδοσιακά σήμαινε κυρίως τη

συστηματοποιημένη αρχειοθέτηση,

συλλογή και διάχυση εξειδικευμένων

γραπτών πληροφοριών. Κάτι που συγχρόνως έχει εμπλουτιστεί

περαιτέρω με την εξάπλωση του διαδικτύου και τη ψηφιοποίηση.

Στο πλαίσιο της επετείου για το πρώτο έτος λειτουργίας του

Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», τόσο η

Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Ελένη Διομήδους – Παρπούνα, όσο και

η Βιβλιοθηκονόμος, Μικαέλλα Χαράλαμπους, μέσα από την

παράλληλή τους συνέντευξη, τεκμηριώνουν συνοπτικά γιατί το

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει με την

εορταστική ατμόσφαιρα της σεμνής εκδήλωσης που έλαβε χώρα

την Πέμπτη στις 5 Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να τιμήσει το

γεγονός αναφορικά με το φάσμα ετερόκλητων γνωσιολογικών,

κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων, για το

χρονικό διάστημα που διανύθηκε.

Γενικά ποιο είναι το φάσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτει το

Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» μέχρι

στιγμής;

Ελένη Διομήδου ς Παρπούνα: Όπως και ο σκοπός δημιουργίας του,

και το όραμα των όσων εργάστηκαν διαχρονικά -με μεγάλο

ευεργέτη τον Στέλιο Ιωάννου και την οικογένειά του- για να

οικοδομηθεί, να λειτουργήσει είναι να αποτελέσει ένα πόλο έλξης

για την κοινωνία και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, με

σκοπό αυτοί να εκπαιδεύονται, να μορφώνονται και να μαθαίνουν

δια βίου, να έχουν στην κατοχή τους δεξιότητες, που να τους

επιτρέπουν να μορφώνονται συνεχώς. Η βιβλιοθήκη αποτελεί ένα

μέρος αυτού του πυλώνα με την έννοια ότι υποστηρίζει τη μάθηση,

υποστηρίζει τη διδασκαλία, υποστηρίζει την έρευνα και βάσει

αυτού όλες οι λειτουργίες της, όλες οι υπηρεσίες της και

οποιεσδήποτε δράσεις αναλαμβάνει έχουν να κάνουν με αυτό το

αποτέλεσμα. Το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος

Ιωάννου» που είναι το κτήριο που βλέπουμε στεγάζει τρεις
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διαφορετικές οντότητες, που είναι: α) η Βιβλιοθήκη, β) υποστήριξη

σε θέματα τεχνολογικής υποδομής, γ) όπως και οι εφαρμογές που

έχουν να κάνουν με το έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο. Αυτό

είναι το γενικότερο πλαίσιο. Η Βιβλιοθήκη από μόνη της

αναλαμβάνει τις δραστηριότητες που μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη

μπορεί να διαχειριστεί, αλλά πέραν τούτου αναλαμβάνει να

καλύψει και ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας. Κάτι που συνήθως

δεν παρατηρείται σε αντίστοιχους οργανισμούς, τουλάχιστον όχι

στο επίπεδο και στην εμβέλεια που η δική μας Βιβλιοθήκη

αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο από τον περασμένο χρόνο. Κυρίως έχει

να κάνει με την εξυπηρέτηση του κόσμου, με την παροχή υλικού

-έντυπου, είτε ηλεκτρονικού- με την επιμόρφωσή τους, για τον

τρόπο αξιοποίησης αυτού του πλούτου με ατομική αυτονομία ή με

την βοήθεια του προσωπικού. Εδώ παρέχεται όμως και ένας πολύ

ευχάριστος χώρος μελέτης, ανάγνωσης και συνεύρεσης των

συμφοιτητών, των συνεργατών, σε όλα τα επίπεδα. Αυτά ως γενική

εικόνα.

Σε τι περαιτέρω αποβλέπει η επέτειος του Κέντρου Πληροφόρησης

- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», π έρα από την εορταστική

ατμόσφαιρα για το πρώτο έτος λειτουργίας του ;

Μικαέλλα Χαραλάμπους: Εκτός από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας,

η εκδήλωση αφορούσε στο να μάθει ο κόσμος τις υπηρεσίες μας

και τι μπορεί να αποκομίσει από τη Βιβλιοθήκη μας, είτε αυτό έχει

να κάνει με τις συλλογές μας, είτε γενικά με τις υπηρεσίες που

προσφέρονται. Τέτοια είναι διάφορα σεμινάρια σε φοιτητές, σε

ακαδημαϊκούς, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και με την ευκαιρία

της παρούσας εκδήλωσης, ο κόσμος θα μπορούσε να ενημερωθεί

για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σήμερα ο κόσμος που ερχόταν

εδώ στη Βιβλιοθήκη, είχε την ευκαιρία να παίξει μαζί μας διάφορα

διαδραστικά παιχνίδια. Φερ’ ειπείν, δημιουργήσαμε ένα πολύ ωραίο

παζλ όπου ο κόσμος θα μπορούσε να βρει τις εννέα σωστές

απαντήσεις και έτσι θα μπορούσε να συσταθεί η ολοκληρωμένη

εικόνα. Επιπλέον είχαμε διάφορα κουίζ ερωτήσεων, που αφορούσαν

το κτήριο, δηλαδή πόσο είναι το εμβαδόν του, πόσα μέτρα είναι ο

κώνος, πόσα βιβλία μπορεί να δανειστεί ένας προπτυχιακός, ένας

διδακτορικός φοιτητής και έτσι ο κόσμος μάθαινε και για το

κτήριο, αλλά και για τις υπηρεσίες του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί

ότι καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρονται καφέδες,

γλυκά, μπισκότα και ο κόσμος μπορεί να γράψει στον χάρτινο

τοίχο της Βιβλιοθήκης μας ή στο λεύκωμα που ανοίχθηκε ειδικά

για την περίσταση, τις ευχές του για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

του Κέντρου.

Επιμέλεια συνέντευξης:

Νεκτάριος Παρτασίδης, Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
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