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Ψηφιοποίηση του αρχείου του Πολιτιστικού της Κέντρου της Τράπεζας
Κύπρου
Η συνεργασία επεκτείνεται στην εκπαίδευση στελεχών της Τράπεζας και στην καινοτομία

Οι τομείς στους οποίους η ΕΕ θα δραστηριοποιηθεί στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο είναι η 3Δ μαζική Ψηφιοποίηση
Newsroom K

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 18:44

Ένα σύμφωνο Συνεργασίας, υπογράφηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, μεταξύ της Τράπεζας
Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο αναλαμβάνει την
ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του Πολιτιστικού Κέντρου της Τράπεζας, αλλά και την
ανάπτυξη και χρήση τεχνικών ψηφιοποίησης, που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψε από πλευράς ΤΕΠΑΚ, ο Πρύτανης κ Ανδρέας Αναγιωτός και από πλευράς Τράπεζας
Κύπρου ο κ. Μιχάλης Περσιάνης, Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου με την παρουσία του
Προέδρου του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Συμεού Μάτση και του Έφορου Ιστορικού
Αρχείου καθώς επίσης εκπροσώπων και από τις δύο πλευρές ξεκινώντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεργασία, μεταξύ
των δύο Φορέων, στην καινοτομία και τις Νέες Τεχνολογίες, προσφέροντας, έτσι, σημαντικό έργο στην ανάδειξη του
πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου και αναδεικνύοντας τη συνεργασία φορέων σε τόσο υψηλό επίπεδο, ως υπέρτατο εθνικό
αγαθό για την Κύπρο.
Το ΤΕΠΑΚ, παράλληλα, αναλαμβάνει, μέσα από ένα σύστημα υποτροφιών, την εκπαίδευση, αλλά και μετεκπαίδευση στελεχών
της Τράπεζας, στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την μελέτη, καταγραφή, ανάλυση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και

ανάδειξη αρχειακού υλικού, αναβαθμίζοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου της Τράπεζας και
καθιστώντας το ένα εργαστήριο παραγωγής έρευνας και γνώσης, πάνω σε όλες τις θεματικές ενότητες της ψηφιοποίησης.

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός ανέφερε «Η Τράπεζα Κύπρου είναι
ένας ιστορικός οικονομικός θεσμός με μακρά παράδοση και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα νέο, δημόσιο,
δυναμικό Πανεπιστήμιο. Και οι δύο πρωταγωνιστούν στα δρώμενα του τόπου και είναι αρωγοί της κοινωνίας με έντονη
εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαφαίνεται μια σπουδαία δυναμική στην επιστημονική, εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική
συνεργασία των δύο οργανισμών». Ο κ. Περσιάνης δήλωσε ότι «πρόκειται για μια πρωτοπόρα συνεργασία η οποία θέτει νέα
βάση στη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη χώρα μας, η οποία θα συνδέσει την ιστορία του τόπου με ένα
σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο είναι δικαιολογημένα μια επένδυση στην κοινωνία».
Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστήρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ (Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης)
ανέφερε ότι «το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει στην Τράπεζα Κύπρου την τεχνογνωσία και την
τεχνολογία ώστε να προσφέρει το πολύτιμο υλικό των συλλογών της (αρχαία νομίσματα, χάρτες, φωτογραφικό υλικό) προς
το κοινό καλό των Κυπρίων. Το υλικό αυτό με μοντελοποίηση και ψηφιοποίηση θα τον παρουσιαστεί στη βάση δεδομένων
της Europeana».
Εργαστήριο με παγκόσμια αναγνώριση και περγαμηνές
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ (Διευθυντής Δρ.
Μαρίνος Ιωαννίδης), δόθηκε εντός του 2018, η μοναδική, σε όλο τον κόσμο, έδρα της UNESCO, στην ψηφιακή πολιτιστική
κληρονομιά (UNESCO chair on Digital Cultural Heritage), όπως επίσης και η μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage) με χρηματοδότηση
2.5 εκ Ευρώ, μόνο για το ΤΕΠΑΚ, μετά από πολύ αυστηρή επιλογή και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενδιαφερόμενων απ' όλο
τον κόσμο.
Οι τομείς στους οποίους η ΕΕ θα δραστηριοποιηθεί στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο είναι η 3Δ μαζική Ψηφιοποίηση και η
λεπτομερής τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας στην Europeana, τομείς στους οποίους το ΤΕΠΑΚ
πρωτοπορεί και διαθέτει μεγάλη εμπειρία.
Επίσης, μια πρωτοπορία και αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, κατέκτησε το Εργαστήριο Ψηφιακής
Πολιτιστικής Κληρονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου/Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, αφού ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας
(REA – Research Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακήρυξε το έργο Marie Curie ‘ITN DCH -Initial Training
Network for Digital Cultural Heritage’, με συντονιστή το παραπάνω εργαστήριο (Διευθυντής Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης), ως ένα
από τα πέντε πιο επιτυχή επιστημονικά έργα της δεκαετίας (2009-2019), στον τομέα της Έρευνας, Καινοτομίας και
Εκπαίδευσης.

Αυτό που πραγματικά είναι τιμητικό για το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας /Έδρα UNESCO του ΤΕΠΑΚ και
το κατατάσσει στα πιο διάσημα παγκοσμίως, είναι ότι η διαδικασία της επιλογής, των πιο επιτυχημένων -και χρήσιμων για
την επιστήμη και τον άνθρωπο - Έργων, έχει γίνει από ανεξάρτητους αξιολογητές και μετά από σκληρό ανταγωνισμό, αφού
τα κρινόμενα έργα ήταν πολλές χιλιάδες (πάνω από είκοσι χιλιάδες), σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο και μέσα σε όλα αυτά, το
παραπάνω έργο του ΤΕΠΑΚ κατατάχθηκε στα πέντε πιο επιτυχημένα της τελευταίας δεκαετίας 2009-2019.
Διεθνή βραβεία, παγκόσμια αναγνώριση και μεγάλες διοργανώσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο χρόνο 2018, δύο ακόμα διεθνή βραβεία, ιδιαίτερα τιμητικά, προστέθηκαν στις πολλές
παγκόσμιες διακρίσεις, που έχει, μέχρι σήμερα, κατακτήσει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Εργαστηρίου
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά .
Συγκεκριμένα, τo εργαστήριο έλαβε μέρος με δύο (2) έργα, στην έκθεση με τίτλο " Fair of European Innovators in Cultural
Heritage" (Οκτ. 2018), όπου διοργανώτρια αρχή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία επιλέχθηκαν για να
παρουσιαστούν τα 40 πιο πρωτοπόρα και καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα, από όλα όσα χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα
της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπου και απονεμήθηκε, στο παραπάνω εργαστήριο, μέσα από ανοικτή ψηφοφορία σε
Πανευρωπαϊκό επίπεδο, το βραβείο του “Best innovation award”.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Dr Μαρίνος Ιωαννίδης, δηλώνει ότι: "Η αναγνώριση του παγκόσμιου ρόλου του
Εργαστηρίου/Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ, στο χώρο της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, επιβεβαιώνει, όχι μόνο την αξία του σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τη συστηματική, μεθοδική, πρωτοπόρα
και καινοτόμα εργασία του όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας την Κύπρο, παγκόσμιο κέντρο εξελίξεων στο χώρο της
Επιστήμης, της Καινοτομίας, της Έρευνας και της διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής στη διαχείριση και διάσωση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου.
Η διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων και η υλοποίηση, με τον καλύτερο τρόπο, όλων των έργων, όχι μόνο παράγει εξαιρετικό,
εθνικής σημασίας, έργο για την Κύπρο, αλλά δίνει ευκαιρίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας σε δεκάδες νέους επιστήμονες,
οι οποίοι εργάζονται σε ένα, υψηλής ποιότητας, περιβάλλον έρευνας και καινοτομίας".
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Newsroom K

Επιστολές Λουτ σε Αναστασιάδη και Ακιντζί
13.09.2019 | 10:19

90'' Λουτ: Κάναμε σημαντικά βήματα προόδου στο Κυπριακό
13.09.2019 | 17:25

Ακάκι: Νεκρή 70χρονη από μετωπική σύγκρουση οχημάτων
13.09.2019 | 07:15

Αντιδράσεις για το «μπράβο» του Χρύση στον 16χρονο για την σημαία
13.09.2019 | 14:38

Όχημα αναποδογυρίστηκε στο Τσέρι (φωτο)
13.09.2019 | 12:11

Σχόλια αναγνωστών
Ακιντζί: Με άλυτο το Κυπριακό θα συνεχίσουν να λαμβάνονται στρατιωτικά μέτρα

«Το .... καλόβολο παιδί της Λεμεσού μας δίνει συμβουλές! »
ΑΚΑ | 10:13
Τσαβούσογλου: Θα ανοίξουμε την Αμμόχωστο

«Τίποτε άλλο δεν θα ανοίξεις ρε μάγκα της μπακίρας!!! Mην προκαλείς τον Άντρο Κυπριανού να σε μαλώσει!!! ...»
ΑΚΑ | 10:11
#PoliticsBlog Η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και η παραίτηση της Ζέτας

«Aν είναι η προσφυγή του ΥΠΕΞ στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα είναι τόσο "επιτυχής" όπως τα "μέτρα" που "πέτυχε" ...»
Ένας Πολίτης | 12:08
Πρόεδρος: Ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΣΑ για Αμμόχωστο

«Η ηττοπαθείς στάση του Προέδρου οφείλεται στην αδυναμία του Υπουργού Εξωτερικών του να δουλέψει συγκροτημένα ...»
Rikkos | 11:01
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Απομακρύνονται μόνιμα οι κεραίες αναμετάδοσης στο Κάβο Γκρέκο
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ
13/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρώτη συνάντηση Κοινοπραξίας για προώθηση της νέας ταυτότητας της Λευκωσίας
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ
13/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα η ενσωμάτωση εργασιών της ΣΚΤ στην Ελληνική
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ
13/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Google: Καταβάλλει 1 δισ. ευρώ στη Γαλλία για να κλείσει η υπόθεση φοροδιαφυγής
Newsroom Κ, Αθήνα
12/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην κορυφή των πωλήσεων και της εμπιστοσύνης ο Όμιλος Πηλακούτα
Δελτίο Τύπου
12/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρχιεπισκοπή: Αύξησε το μερίδιο της στην ΚΕΟ

Newsroom K
12/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 70 εκατ. για την PrimeTel
Δελτίο Τύπου
12/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμερικανικές νουθεσίες σε Κύπρο για το 5G
Του Απόστολου Τομαρά
12/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Πανγαία μετονομάζεται σε Prodea Investments
Δελτίο Τύπου
12/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνική απαντά στα ερωτήματα των πελατών της
Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
11/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις «φαντάσματα» από εταιρείες-βιτρίνες
Newsroom Κ, Αθήνα
11/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση 14% στις αιτήσεις για εγγραφές νέων εταιρειών
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ
11/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο χαρισματικός Τζακ Μα αφήνει το τιμόνι της Alibaba

Newsroom Κ, Αθήνα
10/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λανσάρισμα της ψηφιακής πλατφόρμας αγοραπωλησίας ακινήτων BIDX1
Δελτίο Τύπου
10/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ




Στην τελική ευθεία η Toyota Κύπρου με τον Τραΐκοβιτς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
Δελτίο Τύπου
09/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

British Airways: Η απεργία των πιλότων επηρεάζει τα κυπριακά αεροδρόμια
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

09/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι δύο όψεις της ανάπτυξης των μισθώσεων Airbnb στις ευρωπαϊκές πόλεις
Newsroom Κ, Αθήνα
08/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΠΕΟ καταγγέλλει μικροκομματικές σκοπιμότητες στις πρόσφατες προαγωγές στη Cyta
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ
06/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Oι πιλότοι της British Airways ετοιμάζονται για μαζική απεργία
Newsroom Κ/ ΑΜΠΕ
06/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στα Ψηφιακά Κανάλια της Τράπεζας Κύπρου
Δελτίο Τύπου
06/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυστοκία στο deal Εθνικής με την Astrobank
Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
05/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Κύπρο το ηλεκτρικό και συναρπαστικό I-Pace της Jaguar
Δελτίο Τύπου
05/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος Πηλακούτας: Έκπτωση 25% στο νέο γκαράζ στη Λεμεσό για Renault και Dacia
Δελτίο Τύπου
05/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ορθώνει ανάστημα» και πάλι η Lego
Newsroom K
05/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγοράστηκε η Foody από τη γερμανική Delivery Hero
Newsroom K
04/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνεται η συμμετοχή της Caius Capital στην Τρ. Κύπρου
Newsroom K
04/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπογραφή συμφωνίας για νέα αεροφωτογράφιση της Κύπρου

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ
04/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥ: Αλλαγή την εταιρικής δομής των εταιρειών
Δελτίο Τύπου
03/09/2019 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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