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Η καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα χτυπάει από την
Κύπρο και συγκεκριμένα τη Λεμεσό, καθώς η ΟΥΝΕΣΚΟ επέλεξε να δώσει τη
μοναδική έδρα του τομέα, στο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, πρόκειται για μια πολύ σπάνια και τιμητική
ανάθεση, την οποία η ΟΥΝΕΣΚΟ δίνει μόνο σε έναν φορέα από όλο τον κόσμο, ως
επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην
κοινωνική προσφορά.

Στη δε περίπτωση του ΤΕΠΑΚ, προστίθεται, πρόκειται για την αναγνώριση της πολύ
σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι αφορά την έρευνα, τη
μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις νέες
τεχνολογίες, τη ψηφιοποίηση, τη διάσωση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Ανθρώπου.
"Για τον λόγο αυτό, η ΟΥΝΕΣΚΟ, αναγνωρίζοντας τις καινοτόμες και πρωτοποριακές
σε παγκόσμιο επίπεδο προσπάθειες του συγκεκριμένου Εργαστηρίου του ΤΕΠΑΚ,
επέλεξε να τις αναβαθμίσει και να αποτελούν πλέον πρότυπο και σημείο από όπου θα
καθορίζονται οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής
μας κληρονομιάς", αναφέρει η ανακοίνωση.
Μετά την εξέλιξη αυτή, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Digital
Heritage Research Lab), μετονομάζεται από σήμερα σε Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή
Πολιτιστική Κληρονομιά (UNESCO Chair on Digital Heritage).
Η Έδρα αυτή δίνεται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απεριόριστου χρονικού
διαστήματος, έτσι το ΤΕΠΑΚ έχει συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο χάρτη της ΟΥΝΕΣΚΟ
και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφορά τη διεθνή πολιτική
και επιστήμη στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομιά.
Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 2013 και
κατάφερε μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε δώδεκα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ, ύψους τεσσάρων
εκατομμυρίων ευρώ, παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την
ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ` όλο τον κόσμο.
Η απόφαση αυτή δίνει στην Κύπρο μια παγκόσμιας εμβέλειας και σημασίας Έδρα και
την εντάσσει στον παγκόσμιο χάρτη για τις εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής,
των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα στην προστασία και ανάδειξη της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας.
Το νενομισμένο συμβόλαιο της ΟΥΝΕΣΚΟ υπογράφτηκε σήμερα από τον Πρύτανη του
ΤΕΠΑΚ καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό σε μια σεμνή τελετή μαζί με όλα τα μέλη του
Πρυτανικού Συμβουλίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναζήτηση στη "Φ"

 Ροή Ειδήσεων
Αμφίρροπες αναμετρήσεις στο μενού της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
Iκανοποίηση οργανωμένων γονέων για μέτρα ασφάλειας στα σχολεία
65χρονη Γερμανίδα αναζητεί η Αστυνομία μετά την καταγγελία για εξαφάνισή της
Καθυστέρηση στην αλληλογραφία στα ορεινά λόγω καιρικών συνθηκών
Νομική Υπηρεσία: Επισημάναμε στοιχεία προς Υπουργικό για έλεγχο και διερεύνηση σε σχέση με
δραστηριότητες Νίκολσον
Η Μόσχα κατηγορεί το BBC ότι προπαγανδίζει θέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων
Αυξάνονται οι φάκελοι «ύποπτης τοξικότητας» με παραλήπτες ελληνικά Πανεπιστήμια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΛΑ: Υπενθύμιση παράτασης στην ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για
το έτος 2018
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Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media
Σχετικά
Ταυτότητα
Διαφήμιση
Επικοινωνία
Είπαν για εμάς
Η "Φ" στο Cut Radio 95.2 FM
Επιλογές
Εργασία
Photo Albums
Εικόνες από την Λεμεσό
Αρχείο Εκδηλώσεων
Πληροφορίες
Εφημερεύοντα Φαρμακεία
Δελτίο Καιρού
Εφημερεύοντες Ιατροί

Τηλέφωνα Υπηρεσιών
Αποτελέσματα ΟΠΑΠ
Αρχές & Φορείς
Δήμος Λεμεσού
Δήμος Μ. Γειτονιάς
Δήμος Αγ. Αθανασίου
Δήμος Ύψωνα
Δήμος Γερμασόγειας
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