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Δελτίο Tûnou: «Από tic Μνήμες των Γονιών μας στα Μάτια των Παιδιών μας»
16 - 20 Δεκεμβρίου 2019, 9:00 π.μ - 5:00 μ.μ,
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένη - Λευκωσία

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σας
στην πρώτη (1η ) εκδήλωση πληθωρισμού για ψηφιοποίηση ιστορικού φωτογραφικού αρχείου και
καταγραφή της μνήμης της Κύπρου.
προσκαλεί

Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοικτή προς το κοινό, απευθύνεται προς όλους του πολίτες, οργανωμένους
φορείς, σωματεία και οργανισμούς, με σκοπό τη συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού και φωτογραφιών της
ιστορίας και παράδοσης της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας του εικοστού αιώνα.
Το κοινό θα φέρει μαίίτου το υλικό (φωτογραφικό και έγγραφα) όπου θα ψηφιοποιηθούν επιτόπου
με τη χρήση σχετικού εξοπλισμού από έμπειρο προσωπικό, με σκοπό να παραμείνει ζωντανή η μαρτυρία
και ο πολιτισμός της Κύπρου στο πέρασμα του χρόνου και θα αποτελεί μέρος του υλικού της
Europeana, της ψηφιακής βιβλιοθήκης για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Στο κοινό θα του παραδοθεί το
ψηφιοποιημένο του αρχείο και ένας από τους συμμετέχοντες θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα ταΕΊδι στις ΒρυΕέλλες σε μια μεγάλη τελική Εκδήλωση για το θέμα αυτό τον Φεβρουάριο του 2020.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 16 μέχρι και Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, από τις
9:00 π.μ - 5:00 μ.μ, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, στη Λευκωσία. Η εκδήλωση
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου REvivEU για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
«WeAre#EuropeForCulture» και αποτελεί την δέκατη και τελευταία σε σειρά από αντίστοιχες
εκδηλώσεις που έχουν ήδη διοργανωθεί σε άλλες χώρες της EE. Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον
σύνδεσμο: https://www.photoconsortium.net/europeforculture/nicosia/?
πραγματοποιείται

Κληρονομιάς

παρακάτω

Με αυτή την ευκαιρία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το έργο που επιτελεί το Εργαστήριο Ψηφιακής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς https://digitalheritagelab.eu/. το οποίο έχει τοποθετήσει επάΕΊα την Κύπρο
στην κορωνίδα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι αΕιοσημείωτο να αναφέρουμε πως το
Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, κατέχει δυο μοναδικές έδρες ανά το
την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (UNESCO chair on Digital Cultural
Heritage), όπως επίσης και την Έδρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική
(EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage), ως αναγνώριση του σπουδαίου έργου που επιτελεί.
παγκόσμιο,

Κληρονομιά

