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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2015
Πολιτισµός, παιδεία, έρευνα, καινοτοµία, ψηφιακές τεχνολογίες, τουρισµός.
Βόλος, 24-26 Σεπτεµβρίου, 2015
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Παραλιακό Συγκρότηµα "Παπαστράτου"
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχουµε την τιµή να σας προσκαλέσουµε στο " Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2015 "("Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-2015"), που θα γίνει στην Ελλάδα ,στην όµορφη πόλη
του Βόλου κατά το χρονικό διάστηµα από την Πέµπτη 24 έως και το Σάββατο 26 Σεπτεµβρίου 2015 .
Το Συνέδριο για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2015 ,είναι αποτέλεσµα µιας µεγάλης συνεργασίας
µεταξύ του ΤΕ.ΠΑ.Κ.(Κύπρος ) και του Μη Κυβερνητικού Οργανισµού "∆ίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" (Ελλάδα) σε θέµατα
Επιστηµών και συνδιοργανώνεται από:

•
•
•

το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Τεχνολογικού
Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) ,
το Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τεχνολογικού Τοµέα
τον ∆ευτεροβάθµιο Μη Κυβερνητικό Οργανισµό "∆ίκτυο Περραιβία"

µε την υποστήριξη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

πολλών Κρατικών Φορέων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας ,
του ∆ήµου Βόλου ,
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
της επιστηµονικής κοινότητας από την Ελλάδα και την Κύπρο
του Τεχνολογικού Πανεπιστήµιου Κύπρου (TE.ΠA.K. - Λεµεσός ) ,
του Ανώτατου Επιστηµονικού Ιδρύµατος Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα.,
του ∆ικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας ,αλλά και
πολλών άλλων συλλογικών Φορέων της Θεσσαλίας .

Στο τριήµερο του Συνεδρίου θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες να επιτευχθεί ανταλλαγή γνώσης και εµπειριών για τα
αποτελέσµατα της έρευνας στην πολιτιστική κληρονοµιά και τις ψηφιακές τεχνολογίες και να συζητηθούν οι τρέχουσες
και οι µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα αυτό σε παγκόσµιο επίπεδο και να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες συνέργειες
µεταξύ Φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου για την καλύτερη αξιοποίηση των ίσων ευκαιριών µέσα στην Ευρώπη και
πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τον Πολιτισµό.
Επίσης , στο Συνέδριο αυτό θα συµµετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισµού ,αλλά και άλλων
Υπουργείων , Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστηµίων , ερευνητικών κέντρων ,αλλά και ανεξάρτητοι επιστήµονες και
ερευνητές ,που εµπλέκονται µε κάθε τρόπο στο µεγάλο θέµα της µελέτης ,έρευνας και διάσωσης της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς .
Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί , στο Βόλο, στους φιλόξενους χώρους του Παραλιακού Συγκροτήµατος "Παπαστράτου"
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στα αµφιθέατρα «Γ. Κορδάτος» και «Γ. Σαράτσης», που διαθέτουν σύγχρονα µέσα
βιντεοπροβολών και τηλεπικοινωνίας (Wi-Fi κτλ.).
Φιλοδοξία του συνεδρίου είναι η συνάντηση και η αλληλογνωριµία επιστηµόνων και επαγγελµατιών που εργάζονται
στον πολιτισµό, την παιδεία, την έρευνα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον τουρισµό, τοµείς που αποτελούν ζητήµατα
αιχµής για την Ελλάδα και την Ευρώπη στην παρούσα συγκυρία.
Ο ρόλος της έρευνας για την πολιτιστική κληρονοµιά στο σύγχρονο κόσµο της διάχυσης της πληροφορίας είναι
εξαιρετικά σηµαντικός. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και
την ψηφιακή τεκµηρίωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και οι πηγές της χρηµατοδότησης της έρευνας αυτής
µπορούν και πρέπει να αποτιµηθούν ως προς τη συµβολή τους στη δηµιουργία νέας γνώσης και νέων θέσεων εργασίας
,µέσα από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και πόρων και είµαστε βέβαιοι ότι µέσα από το Συνέδριο θα
προκύψουν µεγάλες συνέργειες ,έτσι ώστε να µπορέσουµε να διεκδικήσουµε το µέλλον από καλύτερες θέσεις .
Η αξιολόγηση των υπαρχόντων ερευνητικών υποδοµών και των αποτελεσµάτων τους, η παρουσίαση ιδεών και
οραµάτων για νέες ψηφιακές µεθόδους, η συζήτηση για την καθιέρωση µοντέλων και προτύπων στον τοµέα της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, η εξέταση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στην πολιτιστική κληρονοµιά, την
πολιτισµική διαχείριση και τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, η διερεύνηση του ρόλου των τρεχόντων
εξελίξεων στις διεθνείς δραστηριότητες, τις συµφωνίες και τις συνεργασίες σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς και της
ψηφιοποίησής της, η αναζήτηση των ηθικών διαστάσεων του τοµέα των πληροφοριακών συστηµάτων για την
πολιτιστική κληρονοµιά, είναι ορισµένοι µόνον από τους τοµείς στους οποίους σκοπεύει να επικεντρωθεί το συνέδριο.

Οι ενδεικτικοί θεµατικοί άξονες προβληµατισµού είναι οι ακόλουθοι:
1. Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήµες
2. Αρχαιολογία, τουρισµός και ψηφιοποίηση
3. Πολιτιστική κληρονοµιά, διαχείριση και ψηφιοποίηση
4. Συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο ψηφιακό περιβάλλον
5. Νοµικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση (συµβάσεις, προγράµµατα, πνευµατικά δικαιώµατα)
6. Εµπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές.
Για συµπληρωµατικές πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφτείτε τον αποκλειστικό ιστότοπο του συνεδρίου :

www.euromed2015.eu
µέσα από τον οποίο θα λαµβάνετε όλη την ενηµέρωση για κάθε τι νεώτερο που θα αφορά τη ∆ιοργάνωση του
συνεδρίου και τους συνέδρους .
Στους συµµετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Συµµετοχής .
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο συνέδριο µε ανακοίνωση ή µε ανακοίνωση τοίχου (poster) µπορούν να τα
υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00 µ.µ., µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας .
Με Εκτίµηση
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
•
•

ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ -ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΘΕΟ∆.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ -ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ
Dr Μαρίνος Ιωαννίδης

∆ιευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου - ΤΕΠΑΚ(Λεµεσός -ΚΥΠΡΟΣ)

E-Mail:
marinos.ioannides@cut.ac.cy

ΕΛΛΑ∆Α
Dr Ιωάννης Βαραλής

Επίκ. Καθηγητής Τµήµατος Ιστορίας -Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας -ΒΟΛΟΣ-ΕΛΛΑ∆Α

E-Mail: iovaralis@uth.gr,

Dr Θεόδωρος
Γκανέτσος

Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.-Eργαστήριο Μη Καταστροφικών
Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµοφών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΕΛΛΑ∆Α

E-Mail: ganetsos@teipir.gr,

Ηλίας Νοµπιλάκης

τ. Καθηγητής Συντήρησης Λίθου ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ .-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑ∆Α

E-Mail: elnobil@hotmail.com,

Κων/νος Σκριάπας

Οικονοµολόγος -Σύµβουλος Ανάπτυξης & ΕπιχειρηµατικότηταςΠρόεδρος ∆Σ ∆ικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"- ∆ευτεροβάθµια ΜΚΟ για τον
Άνθρωπο και τον Πολιτισµό--ΕΛΛΑ∆Α

E-Mail: skriapask@gmail.com,
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