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Το φωτογραφικό
άλμπουμ της Κύπρου
Συνεργασία του ΕΤΕΚ με το Εργα
στήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ με σκοπό

να προβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ψη
φιακή Βιβλιοθήκη Europeana, η πα
ράδοση, η ιστορία και ο πολιτισμός
του τόπου μας. >31
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Συνεργασία του ΕΤΕΚ με το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ με σκοπό να προβληθεί στην
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Δημιουργείται φωτογραφικό άλμ
πουμ για την παράδοση, την ιστορία
και τον πολιτισμό της Κύπρου, με
τη συνεργασία του Επιστημονικού Τε
χνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ). Στόχος της προσπάθειας η κα
ταχώρηση του άλμπουμ της Κύπρου με
τέσσερα εκατομμύρια φωτογραφίες στην
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Euro
peana.

Το ερευνητικό, Εργαστήριο Ψηφιακής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΨΠΚ) του
ΤΕΠΑΚ (www.digitalheritagelab.eu), το
οποίο ίδρυσε και διευθύνει ο δρ Μαρίνος
Ιωαννίδης, ανήκει στο τμήμα Ηλεκτρο
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλε
κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
του ΤΕΠΑΚ και σε αυτό εργάζονται επι
στήμονες από διάφορους επιστημονικούς
κλάδους. Το εργαστήριο συμμετέχει ενερ
γά σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα της Ψη
φιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρ
χειοθέτηση και τεκμηρίωση υλικού, εμ
πλουτισμό των αντικειμένων με τα απα
ραίτητα μεταδεδομένα, πληθοπορισμικές
υπηρεσίες βελτιστοποίηση των εμπειριών
τωνχρηστώντης Europeana κτλ).

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμ ψηφιοποίησης του και εμπλουτισμού του

ματος LoCloud (www.locloud.eu), το οποίο
προσδοκεί να αρχειοθετήσει περισσότερα
από 4 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αν
τικείμενα από Πολιτιστικούς Οργανισμούς
στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
(www.Europeana.eu), υποστηρίζει μικρο
μεσαία πολιτιστικά ιδρύματα και οργανι
σμούς να προβάλουν μέσω της Europeana
το ψηφιοποιημένο υλικό τους.
Η Europeana (www.Europeana.eu) άνοιξε
τις πύλες της στο κοινό τον Νοέμβριο
του 2008 και μέσα σε λιγότερο από οκτώ
χρόνια έδωσε πρόσβαση σε 36 εκατομ
μύρια αντικείμενα όπως: βιβλία, χάρτες,
ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, πίνακες
και ταινίες, αρχειακά έγγραφα κτλ, αντι
κείμενα προερχόμενα από εθνικές βι
βλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα των

κρατών της Ευρώπης.
Το ΕΨΠΚ είναι έτοιμο να συμβάλει τα μέ
γιστα, ώστε οιψηφιοποιημένες συλλογές
(φωτογραφιών, εφημερίδων, βιβλίων και
γενικά οπτικοακουστικού υλικού) μελών
του ΕΤΕΚ να μπορέσουν να αναδειχθούν
με τον καλύτερο τρόπο στην Europeana,
όπου οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, οπου
δήποτε στον κόσμο, μπορεί να έχει πρό
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Περαιτέρω, το ΕΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ ως το Ταυτόχρονα, το ΕΨΠΚ παρέχει δωρεάν
πιο ενεργό ακαδημαϊκό και ερευνητικό υπηρεσίες συντονισμού, επίβλεψης, αρ
ίδρυμα στην Κύπρο στον τομέα αυτό, χειοθέτησης και ταξινόμησης υλικού,

με τα απαραίτητα μεταδεδομένα. Το
υλικό το οποίο θα ψηφιοποιείται από το
ΕΨΠΚ για τους πιο πάνω σκοπούς θα
επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του και σε
ψηφιακή μορφή.
Να τονιστεί ακόμη ότι τα αντικείμενα τα
οποία θέλετε να διαθέσετε για προβολή
στην Europeana, πρέπει να έχουν την
κατάλληλη ποιότητα της πληροφορίας.
Επίσης, θα πρέπει να είστε οι κάτοχοι
των πνευματικών δικαιωμάτων όλωντων
αντικειμένων (δεδομένων) και των πλη
ροφοριών τους (μεταδεδομένων), τα
οποία θα δημοσιευθούν στην Europeana
και τα δικαιώματα αυτά θα είναι κατοχυ
ρωμένα .
Απώτερος στόχος είναι, σε συνεργασία
με το ΕΨΠΚ, να μαζευτεί φωτογραφικό
υλικό το οποίο θα παρουσιάζει την ιστορία
του Κύπριου μηχανικού (αρχιτεκτόνων,
μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, τοπογρά
φων, πολιτικών και άλλων μηχανικών)
στο πέρασμα του χρόνου. Παραδείγματα
θα αποτελούσαν ιστορικά τεκμήρια από
τα μεταλλεία, τις τηλεπικοινωνίες, τις κα
τασκευές οδικού δικτύου και γεφυριών,
την ηλεκτροφωτοδότηση (π.χ. ο πρώτος
ηλεκτροπαραγωγός σταθμός στην Κύπρο)
από οποιαδήποτε επαρχία της Κύπρου.
Η συλλογή με το ψηφιοποιημένο υλικό
του Κύπριου Μηχανικού και/ή του ΕΤΕΚ

