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Έτοιμο να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων είναι το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο αποτελεί και την Έδρα της UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
αλλά και Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΓΙΟΡΤΕΣ

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θα χρειαστούν δεκαετίες και σπάνια υλικά για αποκατάσταση της Notre Dame

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Όπως αποκάλυψε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Διευθυντής του εργαστηρίου , Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, από χθες βράδυ υπήρξε
επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση του Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο προσπάθειας

Life Style - 5 πουκάμισα για το τέλειο outfit με τον
denim παντελόνι...
11:12 πμ, 17 Απριλίου 2019

σύστασης διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του ιστορικού μνημείου.

"Θα είμαστε ένα μέλος της παγκόσμιας ομάδας που θα συσταθεί και προσπαθούμε, όσο το δυνατόν περισσότερο να βοηθήσουμε, τόσο με τη
γνώση όσο και την τεχνολογία, όσο και το κύκλωμα από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που διαθέτουμε ανά το παγκόσμιο", ανέφερε ο
κ.Ιωάννίδης.

Τοπικά - Στέφανος Μιχαήλ: Αποκαλύπτει ποιο είναι το
μεγαλύτερο...
11:10 πμ, 17 Απριλίου 2019
Αθλητικά - Ματέις ντε Λιχτ, ο καλύτερος νέος στόπερ
στον...
11:10 πμ, 17 Απριλίου 2019

εξέλιξη.

Τοπικά - Έλενα Ανδρέου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με
τον...
11:08 πμ, 17 Απριλίου 2019

Ο Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα του εργαστηρίου να βοηθήσει στην όλη προσπάθεια, κατά την επίσκεψη του

Αθλητικά - Ομόνοια: «Χτίσιμο» από την Πολωνία,
λλά
άλλ

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως "ναι, κάποια τεχνογνωσία θα προέρχεται από την Κύπρο", υποδεικνύοντας πως όλα βρίσκονται σε

Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και Προέδρου της Ακαδημίας του Παρισιού, Gilles Pécout.

Συνοδευόμενος από εκπροσώπους Γαλλικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αντιπροσωπεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γαλλικής Πρεσβείας στην Κύπρο, ο κ. Pécout, ενημερώθηκε το απόγευμα από τις πρυτανικές αρχές για τις προοπτικές συνεργασίας ΤΕΠΑΚ
και Γαλλικών Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, εξέφρασε τη θλίψη του για την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων και
πρόσθεσε "κατανοούμε το αίσθημα της απώλειας σας και ευχόμαστε να μπορέσουμε να διασώσουμε τη βασική δομή του ναού".

Εξάλλου, ανέφερε ότι οι συνεργασίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας είναι προτεραιότητα για το ΤΕΠΑΚ και κάλεσε
τον Πρόεδρο της Ακαδημίας του Παρισιού, όπως συμβάλει στην επέκταση και εμπλουτισμό των συνεργασιών αυτών.

"Επιπλέον της Γεωπληροφορικής και Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και των Γεωτεχνικών Επιστημών, θα μας ενδιέφερε η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας", είπε και τόνισε πως η σημερινή συνάντηση "αποτελεί την απαρχή
μιας πολλά υποσχόμενης συνεργασίας Κύπρου- Γαλλίας σε επίπεδο Ανώτατων Ιδρυμάτων".

CYtoday
Μιλώντας, εξάλλου, μέσω μετάφρασης, ο Gilles Pécout, ευχαρίστησε το ΤΕΠΑΚ και το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

5 741 mėgsta

για το ενδιαφέρον τους για την Παναγία των Παρισίων, ενώ αναφερόμενος στις προοπτικές συνεργασίας, κάλεσε τις ακαδημαϊκές αρχές να
του καταθέσουν μια σειρά από θεματικές για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας με Ανώτατα Γαλλικά Ιδρύματα.
Mėgti puslapį
" Είναι σημαντικό ως Πρόεδρος της Ακαδημίας του Παρισιού να έχω μια καθαρή ιδέα ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του ΤΕΠΑΚ και οι
τομείς στους οποίους διακρίνεστε", είπε και πρόσθεσε "έχω ανακαλύψει πράγματα που δεν ήταν γνωστά σε έμενα, όπως η πολύπλευρη
προσφορά σας σε θεματικές που δεν θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει σε ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο, όπως η ιατρική" .

Διαβεβαίωσε, τέλος, πως με την επιστροφή του στη Γαλλία, θα εντοπίσει τα Πανεπιστήμια της Ακαδημίας του Παρισιού ή άλλα Γαλλικά
Πανεπιστήμια με τα οποία θα μπορούσε το ΤΕΠΑΚ να αναπτύξει συνεργασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη και άλλοι δισεκατομμυριούχοι κάνουν δωρεές για την Νοτρ-Νταμ
Παναγία των Παρισίων: Κέντρο αλχημιστών και αποκρυφιστικών μυστηρίων
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Παναγία των Παρισίων: Ο ιερέας-ήρωας που έσωσε το Ακάνθινο Στεφάνι του Ιησού
17 ΑΠΡ 2019, 09:16

Ρίσκαρε την ζωή του και τα έβαλε με τις φλόγες

Η λίστα της καταστροφής… Οι θησαυροί που σώθηκαν και αυτοί που καταστράφηκαν
16 ΑΠΡ 2019, 22:27

Ο απολογισμός της φρίκης

Διάγγελμα Μακρόν: Σε πέντε χρόνια η αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων
16 ΑΠΡ 2019, 21:33

«Εμείς θα οικοδομήσουμε ξανά την Παναγία των Παρισίων»

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

LIVE: Βρέθηκε το διαβατήριο της εξάχρονης στην οικία του υπόπτου, θρίλερ για την τύχη
της
17 ΑΠΡ 2019, 09:57

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Μιλά για πλαίσιο 30ης Ιουνίου, δεν αναφέρεται στις διευκρινήσεις 4ης Ιουλίου
17 ΑΠΡ 2019, 10:37

Πώς τοποθετείται στην Έκθεσή του, επί του επίμαχου ζητήματος των έξι σημείων του, ο Αντόνιο Γκουτέρες

Τα σημεία κλειδιά που θα κρίνουν το ντέρμπι ΕΛΑΜ-ΕΔΕΚ για την έκτη έδρα
17 ΑΠΡ 2019, 07:02

Τα δεδομένα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και ποιοι αστάθμητοι σήμερα παράγοντες θα κρίνουν το
αποτέλεσμα
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