Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιποτικης Κληρονομιάς

συνεργασία με το ΙΚΟΜΟΣ Κύπρου το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού Πολιτιστικές Υπηρεσίες
και το παγκόσμια πλέον γνωστό Εργαστήριο
Πολιηστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ που
από φέτος του έχει ανατεθεί η μοναδική σε όλο
τον κόσμο έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή
Κληρονομιά όπως επίσης και η νεοσυσταθείσα
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψηφιακή
Πολιτιστική Κληρονομιά με το χρηματικό ποσό
των 2,5 εκατ ευρώ που τοποθετεί την Κύπρο
στις πρώτες θέσεις του παγκόσμιου χάρτη στον τομέα
της καινοτομίας των επιστημών και των νέων
τεχνολογιών στον εξειδικευμένο αυτό τομέα
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Διεθνές Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία από τη Δευτέρα
29 Οκτωβρίου μέχρι και 3 Νοεμβρίου 2018 Για

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργανώνει μαζί

με το Ευρωκοινοβούλιο το ΙΚΟΜΟΣ Κύπρου και το
ΤΕΠΑΚ το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης

Ψηφιακής

Πολιτιστικής

Κληρονομιάς 7th International

Conference on Digital Cultural Heritage EuroMed
2018 και διάφορα εξειδικευμένα εργαστήρια με
ελεύθερη συμμετοχή σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν
στη διατήρηση και την αποκατάσταση των
σημαντικότερων και απειλούμενων έργων χώρων

Πολιτιστική

και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ευρώπης Στο ορόσημο αυτό γεγονός για το Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και του προγράμματος για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες
Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκπροσωπούνται
και συμμετέχουν ενεργά διάφορες Γενικές Διευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το EU COST
Association η ΟΥΝΕΣΚΟ η Europa-Nostra το
ΙΚΟΜΟΣ το J Paul Getty Foundation το μεγαλύτερο
μουσείο του κόσμου Smithsonian η μεγαλύτερη
βιβλιοθήκη στον κόσμο Europeana EU DARIA
ERIc και EU CLAR1N ERIC το ΙΠΕ και δεκάδες
και ερευνητικά εργαστήρια από 58
χώρες του κόσμου κ.λπ
πανεπιστήμια

διαφορετικές

Συγκεκριμένα εξετάζει
I Ποιες τεχνολογίες πρέπει να αναπτυχθούν ώστε
να καταστεί δυνατή η δημιουργία ακριβούς
αντιγράφου από ένα αντικείμενο πολιτι¬
ψηφιακού
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περισσότερες

πληροφορίες
www.euromed20l8.eu Για δωρεάν εγγραφή σε
όλα τα εργαστήρια

https
στικής κληρονομιάς 2 Ποια διεθνή πρότυπα πρέπει
να συμφωνηθούν ώστε το ψηφιοποιημένο υλικό
να είναι προσιτό μακροπρόθεσμα σε όλους
μέσω ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης
3 Πώς μπορεί η διεθνής κοινότητα να συνεργαστεί
και ποιες είναι οι χρηματοοικονομικές ευκαιρίες
που υπάρχουν για τη διάσωση ψηφιοποίηση
τεκμηρίωση και προστασία της πολιτιστικής κλη¬

ρονομιάς μας

4 Πώς μπορούν οι Κύπριοι φοιτητές ειδικοί και
επιστήμονες να εμπλακούν σε μελλοντικά έργα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα 5
Ποια είναι η πολιτική που θα εφαρμοστεί στο επόμενο
πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πολιτιστική κληρονομιά
Το συνέδριο οργανώνεται στην Κύπρο σε στενή

www

euromed20l8.eu

index.php/workshops
Πληροφορίες για τους κύριους βασικούς ομιλητές
https://ww.euromed20l8.eu/index.php/keynote
speakers

Τελικό πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου
https://www.cutaccy/euromed2018proceedings/i
ndex.html

