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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»
Σε εξέλιξη οι οικοδομικές εργασίες,
με στόχο την έγκαιρη αποπεράτωση του μεγάλου έργου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του
Πανεπιστήμιου Κύπρου, η οποία αποτελεί έργο προσεκτικού σχεδιασμού και εμπεριστατωμένων
μελετών, όσον αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και του τόπου. Πολύτιμος αρωγός στην
πραγματοποίησή του είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους €8.000.000 (επιπρόσθετα της δωρεάς,
€1.500.000 αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό) από την κ. Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην του συζύγου
της Στέλιου Ιωάννου. Το έργο, σχεδιασμένο από το διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel είναι λιτό,
αλλά εντυπωσιακό και θα αποτελεί σημείο αναφοράς της Κύπρου, κατατάσσοντάς την στον παγκόσμιο
χάρτη της αρχιτεκτονικής. Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει 1.000.000 έντυπους τόμους,
πάνω από 30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και 150 βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες θα
είναι προσβάσιμες σε όλη την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου.
Ο συγγραφέας και ιστορικός του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου, Shelby Foote, ορίζει το Πανεπιστήμιο
ως ένα σύνολο κτηρίων γύρω από μία βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα αποτελέσει το
κομβικό σημείο της Πανεπιστημιούπολης των μελλοντικά δέκα χιλιάδων φοιτητών και παράλληλα θα
είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις πολύπλευρες και χρήσιμες υπηρεσίες της,
εξυπηρετώντας όλους τους επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, πέραν της πανεπιστημιακής
κοινότητας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη.

Συνεπώς, η αποπεράτωσή του έργου κρίνεται ως μείζονος σημασίας, όχι μόνο για την ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου της Κύπρου, αλλά και για τον ίδιο τον τόπο. Όπως σημειώνει ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης «Δυστυχώς το 2012 το Κέντρο
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» δεν συμπεριλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό και,
ενώ υπήρχε απόφαση από την Κυβέρνηση ότι όλα τα υπό εξέλιξη έργα θα χρηματοδοτούνταν, ήταν το
μόνο έργο το οποίο δεν έτυχε χρηματοδότησης. Σε μία χώρα στην οποία όλοι αναφέρονται στη σημασία
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρόσθεσε ο Πρύτανης, αρνηθήκαμε να χρηματοδοτήσουμε την πρώτη
σημαντική Βιβλιοθήκη που έχει χτιστεί ποτέ. Ευελπιστώ, ωστόσο, ότι η Πολιτεία σήμερα θα μεριμνήσει
όπως το 2014 η Βιβλιοθήκη συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να αποπερατωθεί.
Πιθανή στάση των εργασιών και αποτυχία αποπεράτωσης του έργου, για το οποίο έχει δαπανηθεί ήδη το
ποσό των €8.279.000 θα έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος για τον ίδιο τον τόπο κατέληξε ο Πρύτανης.
Σημειώνεται ότι με την αποπεράτωσή της η Βιβλιοθήκη, θα συμβάλει ,μεταξύ άλλων, στην εξοικονόμηση
πόρων που δαπανούνται αυτήν τη στιγμή προς ενοικίαση χώρων.
Τέλος Ανακοίνωσης

