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Παγκόσμια αναγνώριση για την Κύπρο αποτελεί το γεγονός ότι η μοναδική έδρα
της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (Digital Heritage /
Cultural Informatics) δόθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
το οποίο είναι δημόσιο ίδρυμα με έδρα τη Λεμεσό.
Μετά από μια ιδιαίτερα επίπονη και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία, με δεκάδες
άλλους υποψήφιους από όλη την υφήλιο, επελέγη το Εργαστήριο Ψηφιακής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου
(www.digitalheritagelab.eu).
Η έδρα δίνεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ στο ΤΕΠΑΚ, ως επιβράβευση της αριστείας στην
έρευνα, τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις
νέες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση, τη διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μετονομάζεται σε Έδρα
ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία (UNESCO Chair on Digital
Heritage).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου η συγκεκριμένη έδρα «δίνεται μια φορά
σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι για απεριόριστο χρονικό διάστημα».
Μετά τη συγκεκριμένη διάκριση το ΤΕΠΑΚ έχει συμπεριληφθεί στον παγκόσμιο
χάρτη της ΟΥΝΕΣΚΟ και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «έχει έναν πολύ
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τη διεθνή πολιτική και επιστήμη στον
συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που για την Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι αφιερωμένο στην πολιτιστική κληρονομία».
Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε το έτος 2013 και
κατάφερε μέσα σε τέσσερα 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.
Διευθυντής Εργαστηρίου είναι ο δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης. Η νεοσύστατη έδρα του
ΤΕΠΑΚ θα είναι «Μνημοσύνη», δηλαδή το όνομα της αρχαίας θεότητας,
προσωποποίηση της μνήμης στην ελληνική μυθολογία.
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