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Μια νέα έδρα της UNESCO θα λειτουργήσει στο ΤΕΠΑΚ.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO ο αρμόδιος
Τομέας της UNESCO για την Ανώτατη Εκπαίδευση ενέκρινε τη δημιουργία νέας «Έδρας
UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά», στο Εργαστήριο Ψηφιακής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικεφαλής
τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ Μαρίνο Ιωαννίδη.
Πρόκειται για την τρίτη πανεπιστημιακή έδρα UNESCO της Κύπρου, μετά την «Έδρα
UNESCO για την Πολιτιστική Ετερότητα και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο για έναν
Πολιτισμό Ειρήνης» στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2005) και την «Έδρα UNESCO για
την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων» (2010) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Όπως σημειώνεται, η εγκαθίδρυση της Έδρας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο, αφού η ανάθεση έγινε μέσα από μια ιδιαίτερα
ανταγωνιστική διαδικασία, με τη συμμετοχή δεκάδων άλλων ιδρυμάτων και φορέων
από όλη την υφήλιο. Η επιλογή του Εργαστηρίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για
τη δημιουργία της μίας και μοναδικής ανά το παγκόσμιο έδρας UNESCO στον τομέα
της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί διεθνή αναγνώριση της
σημαντικής συνεισφοράς του στον τομέα της ψηφιοποίησης, διάσωσης και ανάδειξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η νέα «Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική
Κληρονομιά» στοχεύει να αποτελέσει, μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και
διεθνείς εταίρους, παγκόσμιο πρότυπο και σημείο από όπου θα καθορίζονται οι νέες
εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO συγχαίρει θερμά όλους τους συντελεστές της
πολύχρονης αυτής προσπάθειας και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Εργαστηρίου
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δρ Μαρίνο Ιωαννίδη και τους επιστημονικούς
συνεργάτες του.
Οι Έδρες UNESCO αποτελούν από το 1992 το σημαντικότερο πρόγραμμα της UNESCO
σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και στοχεύουν στην ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής
συνεργασίας και στην ενθάρρυνση ανταλλαγών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πέρα από τις
ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, οι Έδρες UNESCO παρέχουν ευκαιρίες
επιμόρφωσης σε τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και των
ιδιαίτερων θεμάτων που η κάθε έδρα έχει αναλάβει να προωθήσει, διοργανώνουν και
συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων
κρατών που φιλοξενούν Έδρες UNESCO και υπόκεινται σε αξιολόγηση και έλεγχο του
έργου τους από τον ίδιο τον Οργανισμό.
Σήμερα στο πρόγραμμα δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 700 οργανισμοί σε 116
κράτη-μέλη του Οργανισμού, στους τομείς της φυσικών και κοινωνικών επιστημών,
του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναζήτηση στη "Φ"

 Ροή Ειδήσεων

 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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