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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ  

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Υπηρετούν τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πολιτιστικό και  
κοινωνικό ρόλο του Πανεπιστημίου Κύπρου  

 
Τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ΠΑΝ.Ε.ΚΥ.) 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σας ταξιδεύουν στο κόσμο της 
επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και των πολιτισμών. 
Επιλέγονται με γνώμονα την εγκυρότητα, καθώς και τη συμβολή 
τους στην επιστημονική έρευνα και την προώθηση της γνώσης και 
του πολιτισμού σε ποικίλους τομείς. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων, όπως επιστήμες, ιστορία, φιλοσοφία, ψυχολογία, 
λογοτεχνία, αρχαιολογία κ.ά. και, γενικά, προωθούν την 
κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου και στοχεύουν 
στην προαγωγή του πολιτισμού και της παράδοσης.  
 

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου εκδίδουν βιβλία για τον φοιτητή, τον επιστήμονα και τον 
πολίτη, δραστηριοποιούμενες στους χώρους των Θετικών, των Ανθρωπιστικών, των Ιστορικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και των Τεχνών, δημοσιεύουν και διακινούν βιβλία στους πιο 
κάτω τομείς: διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα, ελληνικά γράμματα, τέχνες, κυπρολογικές 
εκδόσεις, εγχειρίδια. Επίσης, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου εκδίδουν βιβλία ευρύτερου 
ενδιαφέροντος για σημαντικά τρέχοντα θέματα και παράγουν επανεκδόσεις βιβλίων ΠΑΝ.Ε.ΚΥ., 
καθώς και μεταφράσεις βιβλίων σε όλους τους πιο πάνω τομείς.  
 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τις Liberal Books, τα Ελληνικά Γράμματα (Εκδόσεις 
Μεσόγειος) και τις Εκδόσεις Gutenberg έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 36 βιβλία.  
 
Ο Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου, Καθηγητής Νικόλαος Στυλιανόπουλος  
σημείωσε ότι κύριος στόχος των ΠΑΝ.Ε.ΚΥ. είναι η ενίσχυση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με 
προσεκτικά επιλεγμένα συγγράμματα, η εκδοτική στήριξη της πρωτότυπης επιστημονικής 
έρευνας και η έκδοση υψηλού επιπέδου βιβλίων για το ευρύ κοινό πάνω σε σημαντικά για την 
εποχή μας θέματα.  
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Tα βιβλία των ΠΑΝ.Ε.ΚΥ. είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας των 
Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου: www.ucy.ac.cy/pek ή επικοινωνώντας μαζί μας στο 
τηλέφωνο: 22894312 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pek@ucy.ac.cy     
 
Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ .  
 
 

 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 
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