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Του ανατέθηκε από τον διεθνή οργανισμό η έδρα ως αναγνώριση της προσφορά του στην αριστεία.
Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε σήμερα.
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Η καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα
χτυπάει από την Κύπρο και συγκεκριμένα τη Λεμεσό, καθώς η ΟΥΝΕΣΚΟ
επέλεξε να δώσει τη μοναδική έδρα του τομέα, στο Εργαστήριο Ψηφιακής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, πρόκειται για μια πολύ σπάνια και
τιμητική ανάθεση, την οποία η ΟΥΝΕΣΚΟ δίνει μόνο σε έναν φορέα από όλο
τον κόσμο, ως επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα,
στην Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά.
Στη δε περίπτωση του ΤΕΠΑΚ, προστίθεται, πρόκειται για την αναγνώριση
της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι αφορά

την έρευνα, τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ανάπτυξη, την
καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τη ψηφιοποίηση, τη διάσωση και την
ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου.
"Για τον λόγο αυτό, η ΟΥΝΕΣΚΟ, αναγνωρίζοντας τις καινοτόμες και
πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο προσπάθειες του συγκεκριμένου
Εργαστηρίου του ΤΕΠΑΚ, επέλεξε να τις αναβαθμίσει και να αποτελούν
πλέον πρότυπο και σημείο από όπου θα καθορίζονται οι εξελίξεις στον
ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς",
αναφέρει η ανακοίνωση.
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Μετά την εξέλιξη αυτή, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (Digital Heritage Research Lab), μετονομάζεται από σήμερα
σε Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (UNESCO Chair
on Digital Heritage).
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Η Έδρα αυτή δίνεται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι
απεριόριστου χρονικού διαστήματος, έτσι το ΤΕΠΑΚ έχει συμπεριληφθεί
στο παγκόσμιο χάρτη της ΟΥΝΕΣΚΟ και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσει όσο αφορά τη διεθνή πολιτική και επιστήμη στο
συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομιά.
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Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε
το 2013 και κατάφερε μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε
δώδεκα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας
πόρους της ΕΕ, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, παράγοντας
σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε
δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ` όλο τον κόσμο.
Η απόφαση αυτή δίνει στην Κύπρο μια παγκόσμιας εμβέλειας και
σημασίας Έδρα και την εντάσσει στον παγκόσμιο χάρτη για τις εξελίξεις
στον τομέα της Πληροφορικής, των Κοινωνικών Επιστημών και
ειδικότερα στην προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
μας.
Το νενομισμένο συμβόλαιο της ΟΥΝΕΣΚΟ υπογράφτηκε σήμερα από τον
Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό σε μια σεμνή τελετή μαζί
με όλα τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου.
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Πολίτης News
Σκοπός της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» είναι η σφαιρική και αμερόληπτη
ενημέρωση των αναγνωστών της για όλα τα σημαντικά γεγονότα, τις
νέες ιδέες και τα διεθνή ρεύματα, που μπορεί να επηρεάσουν τον
ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Υπηρετούμε αυτόν το σκοπό προσηλωμένοι
στις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αλήθειας, της
ελευθερίας του λόγου και της πολυφωνίας.
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Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών,
δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον
ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται
προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι
έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της
ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.
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Εντυπωσιακή και πέρσι η αύξηση
στα δύο αεροδρόμια - 11 εκ. επιβάτες
ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ, 15:00 (τελευταία ενημέρωση 15:00)
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Δύο στρατόπεδα στην Ένωση Δήμων
για συνενώσεις
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ, 14:49 (τελευταία ενημέρωση 14:49)
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Υπουργείο Υγείας:Παράταση στην
υποβολή αιτήσεων για εκπαίδευση
ιατρών
Πολίτης News, 14:46 (τελευταία ενημέρωση 14:46)
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