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Ως η μια και μοναδική Έδρα Παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO επιλέχθηκε το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Δρος Μαρίνου Ιωαννίδη.
Πρόκειται σύμφωνα με δελτίο Τύπου για μια τιμητική ανάθεση, την οποία δίνει η
UNESCO μόνο σε έναν φορέα απ’ όλο τον κόσμο, ως επιβράβευση της αριστείας στην
Επιστήμη, στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνική Προσφορά.
Η συγκεκριμένη ανάθεση της UNESCO προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί ένα γεγονός εθνικής

σημασίας και μια παγκόσμιας εμβέλειας αναγνώριση. Ακόμη θα βοηθήσει την Κύπρο,
να διασώσει με τον καλύτερο τρόπο τον Πολιτισμό και την ιστορία της με τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών και θα την αναδείξει σε όλο τον κόσμο.
Με ανακοίνωση του ο Δήμος Λεμεσού συνεχάρη το ΤΕΠΑΚ για τη διάκριση αυτή
ενημερώνοντας ότι ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης θα παρευρεθεί στη
σχετική εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου στις 09:30.
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναζήτηση στη "Φ"

 Ροή Ειδήσεων
Αμφίρροπες αναμετρήσεις στο μενού της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
Iκανοποίηση οργανωμένων γονέων για μέτρα ασφάλειας στα σχολεία
65χρονη Γερμανίδα αναζητεί η Αστυνομία μετά την καταγγελία για εξαφάνισή της
Καθυστέρηση στην αλληλογραφία στα ορεινά λόγω καιρικών συνθηκών
Νομική Υπηρεσία: Επισημάναμε στοιχεία προς Υπουργικό για έλεγχο και διερεύνηση σε σχέση με
δραστηριότητες Νίκολσον
Η Μόσχα κατηγορεί το BBC ότι προπαγανδίζει θέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων
Αυξάνονται οι φάκελοι «ύποπτης τοξικότητας» με παραλήπτες ελληνικά Πανεπιστήμια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΛΑ: Υπενθύμιση παράτασης στην ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για
το έτος 2018
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Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media
Σχετικά
Ταυτότητα
Διαφήμιση
Επικοινωνία
Είπαν για εμάς
Η "Φ" στο Cut Radio 95.2 FM
Επιλογές
Εργασία
Photo Albums
Εικόνες από την Λεμεσό

Αρχείο Εκδηλώσεων
Πληροφορίες
Εφημερεύοντα Φαρμακεία
Δελτίο Καιρού
Εφημερεύοντες Ιατροί
Τηλέφωνα Υπηρεσιών
Αποτελέσματα ΟΠΑΠ
Αρχές & Φορείς
Δήμος Λεμεσού
Δήμος Μ. Γειτονιάς
Δήμος Αγ. Αθανασίου
Δήμος Ύψωνα
Δήμος Γερμασόγειας
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