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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
προέβη

ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής

Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος
δώρισε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Κύπρου την προσωπική ψηφιακή συλλογή του.
Η εν λόγω συλλογή αποτελείται από 160,000
και πλέον ψηφιακά τεκμήρια και αφορά την
πενταετία της προεδρίας του, με σκοπό τη
διάσωση, διατήρηση, διάθεση και αξιοποίησή
της από το ευρύτερο ερευνητικό κοινό.

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Δωρεάς μεταξύ του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Γιώργου
Βασιλείου και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου2016, στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τη Συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Ο κ. Βασιλείου σημείωσε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική ημέρα η οποία έρχεται ως επιστέγασμα
τεράστιου όγκου και χρόνου εργασίας με στόχο την αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση πέραν των 160,000

ψηφιακών εγγράφων. Όταν συμπληρώθηκε το αρχείο, η ικανοποίηση που νιώσαμε ήταν μεγάλη ανέφερε. Το
αρχείο δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τα τυπικά έγγραφα της Προεδρίας μου, αλλά και μεταξύ άλλων, όλα τα
κείμενα των διαπραγματεύσεων για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, σημαντικά έγγραφα της
ενταξιακής πορείας της Κύπρου στην ΕΕ, και πολλά σχόλια από τον τύπο. Είμαι βέβαιος, κατέληξε, ότι θα το
αξιοποιήσετε στο έπακρο.

Ο Πρύτανης αφού καλωσόρισε τον κ. Βασιλείου στο
«σπίτι» του, όπως χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, τόνισε την εκτίμηση που τρέφουν τα μέλη
της πανεπιστημιακής κοινότητας για ό,τι έχει κάνει
ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και για την Κύπρο εν γένει.
Ελπίζω,

πρόσθεσε,

όλοι

οι

Πρόεδροι

να

ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Είναι εξαιρετικά
μεγάλη τιμή για ένα πανεπιστήμιο να διατηρεί
Προεδρικό αρχείο και εξαιρετική η ευκαιρία που δίνεται στους φοιτητές μας για άμεση πρόσβαση σε αυτό. Σε
μερικούς μήνες, συνέχισε, ολοκληρώνεται η πιο επιβλητική και οργανωμένη βιβλιοθήκη της Κύπρου, το
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και το αρχείο που παραλαμβάνουμε και τυπικά
σήμερα θα αποτελέσει μια αξιόλογη προσθήκη στις συλλογές της, πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι το
Αρχείο θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο και θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό από την ερευνητική
κοινότητα και ιδιαίτερα από ακαδημαϊκούς και φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του
Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ο κ. Γιώργος Βασιλείου έχει επίσης δωρίσει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου τα έτη 2003, 2004
και 2005 μεγάλη συλλογή βιβλίων και περιοδικών οικονομικού περιεχομένου και κυρίως με θέματα ρυθμού
οικονομικής ανάπτυξης διαφόρων χωρών.

Τέλος ανακοίνωσης

