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Το ΤΕΠΑΚ επιλέχθηκε ως η μια και
μοναδική έδρα της UNESCO πάνω
στην Ψηφιακή Πολιτιστική
Κληρονομιά

Μια τιμητική ανάθεση
της Ουνέσκο

Ο Δήμος Λεμεσού συγχαίρει το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό τη
διεύθυνση του Δρος Μαρίνου Ιωαννίδη, το οποίο επιλέχθηκε ως η μια και μοναδική έδρα της UNESCO πάνω στην Ψηφιακή
Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.
Πρόκειται για μια τιμητική ανάθεση, την οποία δίνει η UNESCO μόνο σε έναν Φορέα απ’ όλο
τον κόσμο, ως επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα στην Εκπαίδευση και
στην Κοινωνική Προσφορά.
Η συγκεκριμένη ανάθεση της UNESCO προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον
τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί ένα γεγονός εθνικής σημασίας και
μια παγκόσμιας εμβέλειας αναγνώριση. Ακόμη θα βοηθήσει την Κύπρο, να διασώσει με τον
καλύτερο τρόπο τον Πολιτισμό και την ιστορία της με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και
θα την αναδείξει σε όλο τον κόσμο.
Στις 8 Μαΐου στις 09:30, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πραγματοποιήσει
εκδήλωση, στην οποία θα παρευρεθεί και ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης.
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H ταινία «The Bolshoi» του Valery Todorovskiy στο
θέατρο Ριάλτο

Στο Limassol Christmas Land έγινε χαμός! Απίστευτο
σοού με Γιώργο Τσαλίκη! (video)

Καθυστέρηση στην αλληλογραφία στα ορεινά λόγω
καιρικών συνθηκών
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H ταινία «The Bolshoi» του Valery Todorovskiy στο θέατρο Ριάλτο

EVENTS

Στο Limassol Christmas Land έγινε χαμός! Απίστευτο σοού με Γιώργο Τσαλίκη! (video)
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Καθυστέρηση στην αλληλογραφία στα ορεινά λόγω καιρικών συνθηκών
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Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην Λεμεσό! “Ουρά” απο αυτοκίνητα λόγω οδικών εργασιών στον αυτοκινητόδρομο (pics)
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Εξουσιοδότηση για απεργιακά μέτρα έλαβε η ΠΕΟ από λιμενεργάτες, στο λιμάνι Λεμεσού
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Το ΤΕΠΑΚ πρωτοπορεί στη διαχείριση Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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Έρχεται Λεμεσό ο Γιώργος Τσαλίκης! Ολα έτοιμα για την μεγάλη του εμφάνιση!
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Αρκετές περιοχές της Λεμεσού χωρίς νερό μετά από βλάβη
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Eνα σπάνιο μαύρο φλαμίνγκο έκανε την εμφάνιση του στην Λεμεσό! (pic)
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Οδηγοί προσοχή: Αρχίζουν οι εργασίες στη βόρεια γέφυρα του κόμβου Μέσα Γειτονιάς
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Για όλη την επικαιρότητα της Λεμεσού

  

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ
Η Λεμεσός αποκτά νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο!
Οδηγοί προσοχή: Αρχίζουν οι εργασίες στη βόρεια γέφυρα του κόμβου
Μέσα Γειτονιάς
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χιονόπτωση στο Τρόοδος και παγετός. Δρόμοι ανοικτοί
μόνο για οχήματα με αλυσίδες
€1335 για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου από το Γερμανικό
απόσπασμα
Θεοφάνεια στη Λεμεσό χωρίς κατάδυση Τιμίου Σταυρού στο παλιό λιμάνι
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