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Βιβλιοθήκη όνειρο αναμένει... άδεια
>Δωρεά εις μνήμην του Στέλιου Ιωάννου, σχεδιασμένη από φημισμένο Γάλλο αρχιτέκτονα

23/03/2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου
03:00μ.μ. Σεμινάριο του τμήματος Οικονομικών στην αίθουσα
103 σεμιναρίων τμήματος Οικονομικών στη Λεωφόρο Λάρνακος
9-11, Συγκρότημα ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
Block C, 1ος όροφος. Τηλ. επικοινωνίας 22892431
07:30μ.μ. Διάλεξη της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας με
θέμα “Κυπριακή και φοινικική
κεραμική στο Γεωμετρικό Αιγαίο:
Εμπορικά δίκτυα και το πρόβλημα του μελανού επί ερυθρού
ρυθμού”. Αίθουσα διαλέξεων,
κτίριο Ερευνητικής Μονάδας
Αρχαιολογίας, Γλάδστωνος 12.
Τηλ. επικοινωνίας 22 674702.
ΤΕΠΑΚ
07:00μ.μ. Εργαστήρι χαλάρωσης και θετικής σκέψης. Στο
Φουαγιέ Κτιρίου «Ανδρέας Θεμιστοκλέους» (οδός Αθηνών,
πρώην Κτηματολόγιο Λεμεσού).
Τηλ. επικοινωνίας 25002411,
Φωτεινή Οικονομίδου Κράνου,
Ψυχολόγος-Κλινική Ψυχοθεραπεύτρια Υπεύθυνη Γραφείου
Συμβουλευτικής ΤΕΠΑΚ.

24/03/2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου
03:00μ.μ. Σεμινάριο του τμήματος Οικονομικών στην αίθουσα
103 σεμιναρίων τμήματος Οικονομικών στη Λεωφόρο Λάρνακος
9-11, Συγκρότημα ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
Block C, 1ος όροφος. Τηλ. επικοινωνίας 22892431.
07:30μ.μ. Διάλεξη του τμήματος
Τουρκικών και Μεσανατολικών
Σπουδών με θέμα “TurkishRussian Relations after the Cold
War, 1991 - 2003: Competition
and Cooperation”. Αίθουσα Τελετών, Καλλιπόλεως 75.

26/03/2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου
07:00μ.μ. Εορτασμός Εθνικών
Επετείων 25ης Μαρτίου και 1ης
Απριλίου σε συνεργασία με τη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Καλλιπόλεως 75.

27/03/2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου
08:00μ.μ. Σεμινάριο τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με θέμα “Seismic protection of
monuments with innovative
methods”. Αίθουσες Διδασκαλίας ΧΩΔ01, 105, Πανεπιστημιούπολη.

Τ

α σχέδια, ο χώρος και η
διάθεση υπάρχουν. Εκείνο
που δεν υπάρχει μέχρι
στιγμής είναι η άδεια από
την πολιτεία. Ο λόγος για
το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο αν και έχει σχεδιαστεί, αναμένει το πράσινο φως από
το κράτος για να ενσαρκωθεί. Το έργο
που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης Γάλλου αρχιτέκτονα Jean
Nouvel, χαρακτηρίζεται λιτό, αλλά
ταυτόχρονα εντυπωσιακό. Στόχος
όλων, και κυρίως όσων έχουν άμεση
σχέση με την κατασκευή και τη μετέπειτα λειτουργία του, είναι όπως αυτό
καταστεί αναμφισβήτητο σημείο αναφοράς, κατατάσσοντας την Κύπρο
στον παγκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής. Η νέα βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον πρύτανη Σταύρο Ζένιο,
το διευθυντή της δρα Φίλιππο Τσιμπόγλου, τον προϊστάμενο των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Άγη
Ελισσαίο και τον αρχιτέκτονα Φίλιππο
Ιωάννου.
Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα
τα οποία έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας της,
έχει καθοριστεί το τέλος του 2012, με
την προϋπόθεση όμως ότι θα δοθεί σύντομα η άδεια ανέγερσής της.
Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της νέας βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση ολόκληρης της κοινωνίας και
όχι μόνο της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Όπως μας ενημέρωσαν οι αρμόδιοι στο Πανεπιστήμιο, θα γίνουν όλες
εκείνες οι διευθετήσεις που απαιτούνται, ούτως ώστε όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου να μπορούν να έχουν πρόσβαση
στη βιβλιοθήκη, να τη χρησιμοποιούν με
ευκολία και να εξυπηρετούνται από αυτήν ουσιαστικά.
Από το πλάνο δεν θα μπορούσαν να
λείπουν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Γι’ αυτό το λόγο, ο σχεδιασμός του κτιρίου περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προδιαγραφές που θα εξυπηρετούν και θα
διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε αυτά φοιτούν στο Πανεπιστήμιο, είτε όχι.
Σημειώνεται επίσης, ότι στη νέα βιβλιοθήκη θα μπορούν να εξυπηρετούνται πλήρως και τα άτομα με προβλήματα όρασης καθότι αυτή θα εξοπλιστεί
με όλα τα σύγχρονα μέσα.
Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης «Στέλιος
Ιωάννου» χαρακτηρίζεται ως ζωτικής σημασίας και θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση των φοιτητών με τη γνώση. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που προστίθενται ακόμη 2000 μέλη στη φοιτητική κοινότητα,
η Βιβλιοθήκη-ορόσημο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, αφού οι φοιτητές
θα βιώνουν ουσιαστικά την Πανεπιστημιούπολη, παρακολουθώντας μαθήματα στις αίθουσες διδασκαλίας, ασκούμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις και
ψυχαγωγούμενοι στους χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων και αξιοποιώντας
τις υπηρεσίες των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης.

Η συνολική
δαπάνη του
έργου ανέρχεται περίπου στα
€39.000.000
και υπολογίζεται να λειτουργήσει στο τέλος
του 2012

Κτίριο με εντυπωσιακό θόλο
Η βιβλιοθήκη χωροθετείται βορειανατολικά της Πανεπιστημιούπολης και πέρα από το ρόλο που επιτελεί ως οικοδόμημα,
εντάσσεται στο μορφολογικό παιγνίδι του φυσικού τοπίου της
περιοχής, με τους χαρακτηριστικούς λόφους και ιδιαίτερα του
Άρωνα. Το κτίριο, με τη μορφή ενός τεχνητού λόφου, επικαλύπτεται από μεμβράνη έγχρωμης υφής και από ένα εντυπωσιακό
θόλο ως επιστέγασμα, σε μία προσπάθεια αποφυγής μιμητισμού του φυσικού τοπίου. Ο σχεδιασμός του έργου, με όλα τα
πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη βιοκλιματική προσέγγιση
(σκιασμός, φυσικός δροσισμός), υπαγορεύεται από τις αρχές
εξοικονόμησης ενέργειας. Ο λόφος - μανδύας που περιβάλλει
το κτίριο, διασφαλίζει την καλή ενεργειακή συμπεριφορά,
αφού οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον ελαχιστοποιούνται. Σύμφωνα με τις αρχές του Πανεπιστημίου, η επιλογή
των ειδών φύτευσης στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο θα γίνει με πλήρη σεβασμό και ευαισθησία προς την ποικιλία της
χλωρίδας του νησιού.
Από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης ξεχωρίζει το
κέλυφος-τεχνητός λόφος σε ένα επίμηκες σχήμα που αγκαλιάζει
το τεχνητό υπόσκαφο οικοδόμημα, καλύπτοντας πλήρως το κτίριο στις δύο απέναντι πλευρές, αφήνοντας τις άλλες δύο σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Ο λόφος διαμορφωμένος με επάλληλες συμπυκνωμένες στρώσεις
υλικών επιχωμάτωσης θα περιβάλλεται από
γεωσυνθετικά υλικά, ενώ για την εδαφολογική ενίσχυση της κατασκευής θα
χρησιμοποιηθεί σκληρό υλικό
με ειδικές συνθετικές ίνες

υψηλής αντοχής. Η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια του λόφου θα επικαλυφθεί με ειδική έγχρωμη μεμβράνη. Στο οροπέδιο του λόφου αναδύεται ο εντυπωσιακός θόλος. Μία διαφώτιστη κατασκευή που διαχέει ελεγχόμενα το φυσικό φως για την
οπτική άνεση των χρηστών στους χώρους ανάγνωσης και κατευθύνει μέσω ενός ηλιοστάτη κατακόρυφα και συγκεντρωμένα μία
δέσμη φωτός πάνω στην ανακλαστική επιφάνεια του κώνου που
διατρέχει στο κέντρο όλο το εσωτερικό αίθριο.
Το κτίριο σε οριζόντια διάταξη αποτελείται από ένα βασικό κύλινδρο που διαρθρώνει τον εσωτερικό χώρο.
Σε κατακόρυφη ανάπτυξη αποτελείται από πέντε επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους. Η είσοδος θα είναι εύκολα προσβάσιμη, χωροθετημένη εντέχνως, προϊδεάζει τον επισκέπτη
και τον προσαρμόζει σταδιακά στο ιδιαίτερο περιβάλλον όπου
συντελείται η μαθησιακή διαδικασία.
Στο επίπεδο του ισογείου ένας μικρός εκθεσιακός χώρος, καθώς
και ένα μικρό κυλικείο λειτουργούν ως υποστηρικτικές χρήσεις.
Τα βιβλιοστάσια συνολικού μήκους 17.000 μέτρων μπορούν να
φιλοξενήσουν 620.000 τόμους βιβλίων, 80.000 τόμους περιοδικών, καθώς και άλλο οπτικοακουστικό υλικό.
Χώροι ανάγνωσης συνολικού αριθμού 900 θέσεων μελέτης
θα είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας.

Το ιστορικό του έργου

Του Γιώργου Λιασή, προέδρου της Φ.Ε Frederick University Of Cyprus

Πιο διεκδικητικά, πιο μαζικά, για
το πανεπιστήμιο που μας αξίζει
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Μαρτίου και τον καταρτισμό
της νέας φοιτητικής ένωσης του Frederick
University Of Cyprus ο οποίος έγινε την
εβδομάδα που μας πέρασε, τέθηκαν οι στόχοι για τη νέα χρονιά. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές των ιδιωτικών
πανεπιστημίων ως γνωστόν είναι αρκετά και
πολύ σημαντικά.
Πρώτο και βασικότερο πρόβλημα είναι η οικονομική εκμετάλλευση που παρατηρείται
τα τελευταία δύο χρόνια. Εμείς, οι φοιτητές
των ιδιωτικών πανεπιστημίων βιώνουμε καθημερινά τις αδυναμίες-αδικίες αυτού του
νόμου τις οποίες κάποια κοινοβουλευτικά
κόμματα το 2005 αγνόησαν, γύρισαν την
πλάτη στους φοιτητές και στήριξαν το νόμο
έκτρωμα. Η Φοιτητική Ένωση του Frederick
θα συνεχίσει όπως και τη χρονιά που μας πέρασε να αγωνίζεται για αναθεώρηση του νόμου και τερματισμό της αισχροκέρδειας εις
βάρος των φοιτητών. Θα προβούμε σε όλες
τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα πιο πάνω για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και θα συνεχίσουμε μέσα από

το φορέα που συστάθηκε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να ζητούμε μείωση των διαδάκτρων και αφαλιστικές δικλίδες για τις παράνομες αυξήσεις.
Εκτός από το θέμα των διδάκτρων και γνωρίζοντας ότι το Frederick λειτουργεί ως πανεπιστήμιο μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, τα
προβλήματα μικρά και μεγάλα αποτελούν
καθημερινό φαινόμενο στο πανεπιστήμιο.
Αναφέροντας κάποια απ’ αυτά δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε το θέμα του χώρου
στάθμευσης, το θέμα των αιθουσών διδασκαλίας (μεγάλος αριθμός φοιτητών και κλιματισμός), θέματα οργάνωσης κ.α.
Ξέρουμε ότι οι φοιτητές του Frederick προσ-

δοκούν και περιμένουν πολλά από τη φοιτητική ένωση. Αυτό που υποσχόμαστε είναι ότι
θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας έτσι
ώστε όλοι οι φοιτητές να είναι περήφανοι για
τη φοιτητική τους ένωση.
Χωρίς μεγάλα λόγια και με αίσθηση της ευθύνης που αναλογεί στον καθένα από εμάς
θα στρωθούμε στη δουλειά με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου πάνω απ’ όλα πανεπιστήμιου, το οποίο θα προσφέρει ψηλά
επίπεδα εκπαίδευσης και θα δίνει στον καθένα μας τα εχέγγυα για την περαιτέρω πορεία μας στην κοινωνία.
Δεσμευόμαστε ότι θα πορευτούμε αυτή τη
χρονιά με συναίνεση και ενότητα, χωρίς
ακραίες τοποθετήσεις οι οποίες θα είναι καταστροφικές για το φοιτητικό κίνημα και θα
αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις με
στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
όλων των φοιτητών. Καλούμε τέλος, όλους
τους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά σε
όλες τις δραστηριότητες της φοιτητικής ένωσης και να είναι σίγουροι ότι όταν αγωνιζόμαστε όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε
πολλά. Όποιος διεκδικεί κερδίζει.

Τι θα στεγάσει η βιβλιοθήκη
Το φιλόδοξο αυτό έργο σχεδιάστηκε για
να στεγάσει, μεταξύ άλλων, τέσσερις
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου:
Βιβλιοθήκη, Υπηρεσία Πληροφορικών
Συστημάτων, Κέντρο Τεχνολογιών Υποστήριξης Διδασκαλίας και Κέντρο Γλωσσών. Επίσης, στέγη στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα βρουν 1.000.000 τόμοι έντυπων βιβλίων και περιοδικών, 150 ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όλων των
ειδικοτήτων, περισσότερα από 30.000
ηλεκτρονικά βιβλία, περισσότερα από
25.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και περισσότερες από 30 ψηφιακές συλλογές,
προσβάσιμες από όλο τον πλανήτη.

Η προώθηση του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» συνδέεται με τη δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την κ. Έλλη Ιωάννου, εις
μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, ποσού ύψους €5.125.800 και
την κάλυψη της δαπάνης του βασικού
σχεδιασμού από το Nouvel.

ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

Η πρωτοποριακή ιδέα του αρχιτέκτονα
έγινε αποδεκτή από τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Μάιο του 2003.
Μετά από διαδικασία επιλογής ομάδας
μελετητών για συνεργασία με το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης
(ΓΑΠ) και τον οίκο Ateliers Jean Nouvel
(Leading Architect), διορίστηκε το αρχιτεκτονικό γραφείο Ι+Α Φιλίππου ως
επικεφαλής των τοπικών Συμβούλων
(Local Architects). Με παράλληλη διαδικασία, ως Σύμβουλος Επιμετρητής Ποσοτήτων επιλέγηκε το γραφείο The MDA
Partnership.
Όσον αφορά τη δαπάνη του έργου με
σημερινές τιμές, ανέρχεται περίπου στα
€39.000.000, με αντίστοιχο κατασκευαστικό κόστος €3.250/τ.μ. Η δαπάνη κατασκευής του Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» συγκρίνεται ευνοϊκά με το αντίστοιχο κόστος
κατασκευής άλλων έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή,
τόσο στην Πανεπιστημιούπολη, όσο και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Υποτροφίες MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ της κοινωνικής προσφοράς και αποστολής του, που είναι η διαμόρφωση των ηγετών του αύριο και η
επίτευξη τομών στην κοινωνία, το αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου,
παραχωρεί σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε στελέχη οργανισμών, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, παραχωρούνται 30 υποτροφίες σε στελέχη που απασχολούνται στο δημόσιο, στο Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Φρουράς, στην Αστυνομία,
στην Ένωση Δήμων, στην Υπηρεσία
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, στην Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου, στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου στα ΜΜΕ και στον ιδιωτικό τομέα. Οι υποτροφίες αυτές θα παραχωρηθούν σε στελέχη των πιο πάνω
οργανισμών που θα γίνουν δεκτά στο
Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ, τον
Σεπτέμβριο του 2009.
Το Επαγγελματικό αυτό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα, που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και λαμβάνει υπόψη τις τάσεις της αγοράς και της
σύγχρονης φιλοσοφίας στη διοίκηση
επιχειρήσεων, προσφέρεται για επαγ-

γελματίες που θέλουν να επενδύσουν
στην ανάπτυξη των ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων τους. Η διάρκεια
του προγράμματος είναι δύο χρόνια
και προσφέρεται τόσο στην ελληνική
όσο και στην αγγλική γλώσσα, κατά τις
βραδινές ώρες 18.00 - 22.00.
Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεχίζοντας την προσπάθεια επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών για βελτίωση των διοικητικών πρακτικών και κατ΄ επέκτασιν
της ευρύτερης κοινωνίας, προσφέρει
επίσης μεγάλο αριθμό υποτροφιών σε
υφιστάμενους φοιτητές του Προγράμματος βάσει ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα,
26% των φοιτητών του Προγράμματος
για τα τρία ακαδημαϊκά έτη, έλαβαν
μερική ή πλήρη υποτροφία. Τονίζεται
ότι αριθμός φοιτητών υποστηρίζεται,
επίσης, από τους οργανισμούς, όπου
εργάζονται. Στόχος του Προγράμματος, είναι η συνέχιση του υψηλού ποσοστού οικονομικής στήριξης των φοιτητών του.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 22 892400.
(www.mba@ucy.ac.cy <http://www.
mba@ucy.ac.cy>)..

