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ΑΡΙΣΕΤΕ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

Πζτυχε με 3 αστζρια τη διάκριση του EFQM «Αναγνώριση για Αριστεία» 

 

Λευκωςία, 20 Ιανουαρίου 2010 

Άριςτη είναι η διοικητική οργάνωςη τησ Βιβλιοθήκησ του Πανεπιςτημίου Κφπρου, ενϊ το προςωπικό τησ 

διακατζχεται από υψηλό βαθμό αφοςίωςησ ςτην εργαςία του, ςφμφωνα με εγκεκριμζνουσ αξιολογητζσ οι οποίοι 

και τησ απζνειμαν τη διάκριςη του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Διοίκηςησ Ποιότητασ EFQM,  «Αναγνϊριςη για 

Αριςτεία» με 3 αςτζρια . Σημειϊνεται ότι πρόκειται για την πρϊτη βιβλιοθήκη ςτον ευρφτερο ελληνικό χϊρο που 

πετυχαίνει αυτή τη διάκριςη, η οποία αποτελεί το δεφτερο από τα τρία επίπεδα διακρίςεων που απονζμονται.  

 

Το εν λόγω επίτευγμα είναι πολφ τιμητικό για τη Βιβλιοθήκη, η οποία εξυπηρετεί μία πανεπιςτημιακή κοινότητα 

που αριθμεί πζραν των 5000 φοιτητϊν και 1000 ακαδημαϊκϊν και ερευνητϊν, αλλά και πολλοφσ εξωτερικοφσ  

χρήςτεσ.  Η Βιβλιοθήκη «Στζλιοσ Ιωάννου», που για την ζναρξη τησ καταςκευήσ τησ αναμζνεται ζγκριςη από την 

Πολιτεία, θα αποτελζςει το κομβικό ςημείο τησ πανεπιςτημιοφπολησ των μελλοντικά δζκα χιλιάδων φοιτητϊν και 

παράλληλα θα εξυπηρετεί όλουσ τουσ επιςτήμονεσ και ερευνητζσ τησ χϊρασ, πζραν τησ πανεπιςτημιακήσ 

κοινότητασ, ωσ η κφρια ερευνητική βιβλιοθήκη. 

 

Οι δυνατότητεσ και οι δραςτηριότητεσ τησ Βιβλιοθήκησ του Πανεπιςτημίου Κφπρου δεν αφοροφν όμωσ μόνο τα 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρφματα τησ χϊρασ. Αφοροφν αυτή καθαυτή την πορεία τησ Κφπρου προσ την 
Κοινωνία τησ Γνϊςησ και την απρόςκοπτη ροή επιςτημονικήσ, οικονομικήσ και πολιτιςτικήσ πληροφόρηςησ. Για να 
υλοποιηθεί το όραμα να γίνει  η Κφπροσ  περιφερειακό κζντρο τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ ςτην νοτιοανατολική 
Μεςόγειο, πζραν τησ ανάπτυξησ των Πανεπιςτημίων και των Ερευνητικϊν Ιδρυμάτων, πρζπει να υπάρχει μια 
ςφγχρονη Βιβλιοθήκη διεθνοφσ εμβζλειασ και προδιαγραφϊν, ικανή να υποςτηρίξει ζνα τζτοιο εγχείρημα. Η 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιςτημίου Κφπρου, ιδιαίτερα αν αυτή ςτεγαςτεί ςτο αναμενόμενο κτήριο τησ Βιβλιοθήκησ-
Κζντρου Πληροφόρηςησ «Στζλιοσ Ιωάννου»,  με τισ ςτρατηγικζσ ςυμμαχίεσ τησ και την πληροφοριακή υποδομή τησ 
είναι ςε θζςη να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτην επίτευξη του ςτόχου αυτοφ.  
 
Σε δήλωςή του ο Διευθυντήσ τησ Βιβλιοθήκησ Δρ.Φίλιπποσ Τςιμπόγλου εξζφραςε την ικανοποίηςή του από τα 
αποτελζςματα τησ αξιολόγηςησ και διαβεβαίωςε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιςτημίου Κφπρου θα ςυνεχίςει να 
βελτιϊνεται και να διακρίνεται με κφριο ςτόχο τησ  την καλφτερη εξυπηρζτηςη των πολιτϊν.  Αυτό είναι άλλωςτε η 
ουςία τησ βράβευςησ: η εμπζδωςη ενόσ ςυςτηματικοφ τρόπου ςυνεχοφσ βελτίωςησ. 
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