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Διευθυντή Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΤΕΠΑΚ
1. Πώς καταφέρατε να φέρετε δύο παγκόσμιας σημασίας έδρες στο ΤΕΠΑΚ; Η τιμητική ανάθεση της Έδρας UNESCO και της Έδρας Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά ήταν αποτέλεσμα επίπονης και πλήρως ανταγωνιστικής διαδικασίας. Πρόκειται για
αναγνώριση της πρωτοπόρου και καινοτόμου εργασίας μας τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι αφορά στην ψηφιοποίηση και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ανθρώπου. Στον τομέα των Προτύπων η συνεργασία μας με την Europeana είναι υποδειγματική.
2. Τι σημαίνει πρακτικά η έδρα της UNESCO πάνω στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας; Καθιστά το ΤΕΠΑΚ παγκόσμιο
κέντρο, από όπου θα καθορίζονται η πολιτική και οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα
δημιουργήσουμε νέους -μοναδικούς σε όλο τον κόσμο- κλάδους μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, υπό την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ.
3. Τι περιλαμβάνει η έδρα της EU ERA; Βασικός στόχος της είναι η μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, ούτως ώστε ο
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας να λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στις μεμονωμένες ερευνητικές

δυνάμεις της κάθε χώρας-μέλους να βελτιστοποιηθούν και να οδηγήσουν στην οικονομική ευημερία. Μέσω του προγράμματος έχει τεθεί ως στόχος
η αναβάθμιση του σχεδιασμού, υλοποίηση και αξιολόγηση των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών πολιτικών, ιδιαίτερα των χωρών που
έχουν χαμηλή απόδοση στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας.
4. Οι έδρες συνοδεύονται με χρηματικό ποσό για το ΤΕΠΑΚ; Η έδρα της UNESCO όχι, αλλά η έδρα της EE συνοδεύεται με 2,5 εκατομμύρια ευρώ
προκειμένου το ΤΕΠΑΚ να επιτελέσει το έργο του.
5. Ποια η σημασία αυτής της επιτυχίας για την Κύπρο;Η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο χάρτη της επιστήμης της ψηφιοποίησης του
πολιτιστικού μας αποθέματος και έχει έναν πρωτοπόρο και πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη χάραξη παγκόσμιας πολιτικής, εκπαίδευσης
και έρευνας, ιδιαίτερα το 2018, που είναι αφιερωμένο από την ΕΕ στην Πολιτιστική Κληρονομιά
(https://europa.eu/cultural-heritage/).
 Αντιγόνη Σολωμονίδου Δρουσιώτου
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