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Βιβλία και παλαίτυπα από το αρχείο του 
Γεώργιου και Μαρκησίας Λαγανά στο Παν. 
Κυπρου 
 
Ανεκτίμητης αξίας θησαυρός στο Κέντρο Πληροφόρησης-
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 

Η εξαιρετικής σημασίας συλλογή του ζεύγους Γεώργιου και Μαρκησίας Λαγανά 
βρίσκεται πλέον στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Η 
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ανεκτίμητης αξίας αυτή δωρεά από τη συλλογή Λαγανά, αποτελεί ένα σπάνιο 
θησαυρό, καθώς περιέχει σχεδόν 2.500 βιβλία, έγγραφα και λιθόγραφα, η έκδοση 
των οποίων ξεκινά από τον 15ο αιώνα έως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Περαιτέρω, 
η σύγχρονη συλλογή συμπεριλαμβάνει και πέραν των 2.000 βιβλίων, ιστορικού και 
ευρύτερα ανθρωπιστικού περιεχομένου. 

Ο κ. Γεώργιος Λαγανάς, όντας ένας παθιασμένος συλλέκτης δημιούργησε τη 
συλλογή του από το μηδέν, με γνώση και αγάπη για το βιβλίο και τώρα η συλλογή 
αυτή διοχετέυεται απλόχερα προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.   

Την αξιοσημείωτη αυτή εκδήλωση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την παιδεία, καθώς 
και για τα πολιτισμικά δρώμενα της Κύπρου, θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο Υπουργός Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, καθώς και ο 
Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, κ. Ιωάννης Παπαμελετίου. Στη συνέχεια η 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Έλενα 
Διομήδη-Παρπούνα θα παρουσιάσει το σπουδαίο αυτό υλικό, ενώ ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Πέτρος Παπαπολυβίου θα μιλήσει για τον άνθρωπο και συλλέκτη Γεώργιο Λαγανά. 
Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Νατάσσα Κωνσταντινίδου θα μιλήσει για τα παλαίτυπα της 
δωρεάς και την αξία τους. 

Στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, στις 7:00 μ.μ., 
στο Αμφιθέατρο Β108, στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. 
Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη θα παραστεί και θα μιλήσει και ο ίδιος ο 
δωρητής, κ. Γεώργιος Λαγανάς. 

Το κοινό θα έχει και τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εκδήλωση τόσο με 
φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, στο σύνδεσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου: 
https://bit.ly/3E2oXDG. Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Σχεδιασμού και 
Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894331/47. 

 


	C:\Users\dionysd\Desktop\ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ\2022\ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022\13-04-2022\ALI-Διάλεξη-13-04-2022.pdf
	ΔΙΑΛΕΞΗ
	13/04/2022 ΑΛΗΘΕΙΑ σελ. 20


	C:\Users\dionysd\Desktop\ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ\2022\ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022\13-04-2022\paideianews-Βιβλία και παλαίτυπα από το αρχείο του Γεώργιου και Μαρκησίας Λαγανά στο Παν. Κυπρου-12-04-2022.pdf
	C:\Users\dionysd\Desktop\ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ\2022\ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022\13-04-2022\paideianews-Βιωματικό Εργαστήρι Πρόληψης Σχολικού Εκφοβισμού στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως-12-04-2022.pdf
	C:\Users\dionysd\Desktop\ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ\2022\ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022\13-04-2022\paideianews-Ιεροκήπειο-Γεροσκήπου-Μια νέα αρχαιολογική θέση της Ελληνιστικής περιόδου στην Πάφο-12-04-2022.pdf
	C:\Users\dionysd\Desktop\ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ\2022\ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022\13-04-2022\paideianews-Υβριδικό Συνέδριο Φιλοσοφίας, «Φαινομενολογία και Ενσυνειδητότητα» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου-12-04-2022.pdf



