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Τα ιστορικά τεκμήρια (βιβλία, έγγραφα, χάρτες, σχέδια) περιέχουν, εκτός των άλλων
στοιχείων, σημαντικές γεωγραφικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν τόσο στο φυσικό όσο
και στο ανθρωπογενές περιβάλλον των τόπων στους οποίους αναφέρονται. Οι
πληροφορίες αυτές συχνά ενσωματώνονται σε αναπαραστάσεις διαφόρων ειδών όπως
χαρακτικά, προοπτικά γραφήματα, οριζοντιογραφίες, σκαριφήματα, φωτογραφίες εποχής
κ.λπ. Στα τεκμήρια που αναφέρονται στην Κύπρο είναι συχνή η παρουσία τέτοιων
αναπαραστάσεων, καθώς το νησί αποτελούσε σημαντικό κόμβο δραστηριοτήτων στην
ανατολική Μεσόγειο.
Το ετήσιας διάρκειας ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Αναπαραστάσεις της Παράκτιας
Ζώνης της Κύπρου μέσα από τομές ιστορικών χαρτών και άλλες απεικονίσεις εκπονήθηκε
από το Tμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνο
τον καθ. Χρίστο Χαλκιά, και με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου. Κύριος
στόχος ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος με την μορφή διαδικτυακής
εφαρμογής ελεύθερης πρόσβασης, για την αναγνώριση, οργάνωση και ταξινόμηση του
περιεχομένου ιστορικών αναπαραστάσεων της νήσου Κύπρου.
Κύριες φάσεις υλοποίησης του έργου:
• Επιλογή των ιστορικών αναπαραστάσεων – αρχειοθέτηση και σάρωσή τους –
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
• Αναγνώριση/Καταγραφή χαρακτηριστικών κάθε αναπαράστασης
• Αναγνώριση/Καταγραφή γεωγραφικών οντοτήτων κάθε αναπαράστασης
• Δημιουργία επιλεγμένων σύγχρονων αναπαραστάσεων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής
• Βελτιστοποίηση – συντήρηση – εμπλουτισμός του έργου.
Η ελεύθερης πρόσβασης διαδικτυακή εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα σε κάθε
ενδιαφερόμενο, ερευνητή και εξερευνητή, να πλοηγηθεί στο ιστορικό παρελθόν της
Κύπρου μέσα από τεκμηριωμένο εικονογραφικό υλικό, να το διερευνήσει και να το
συγκρίνει με την σημερινή πραγματικότητα. Επιπλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής
μπορεί να συμβάλλει, εάν επιθυμεί, στον περαιτέρω εμπλουτισμό της, παρέχοντας νέο
υλικό ή συμμετέχοντας στην ερμηνεία του υπάρχοντος.
Ανακαλύψτε την εφαρμογή: https://gaia.hua.gr/coastal_cyprus
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Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου
Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου δημιουργήθηκε το 2009 με εφαλτήριο την προσωπική συλλογή
βιβλίων και χαρτών της Σύλβιας Ιωάννου. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαφύλαξη και η
διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής –έντυπης και χειρόγραφης– κληρονομιάς της
Κύπρου, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων βασισμένων σε τεκμήρια της Συλλογής του,
εκδόσεων, συνεδρίων, και υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με
θεματικό άξονα το νησί της Κύπρου.
Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου εξακολουθεί να εμπλουτίζεται και διαθέτει
πλέον περισσότερες από 3.000 σπάνιες εκδόσεις, χάρτες και χειρόγραφα, από τον 15ο έως
και τον 20ό αιώνα, σχετικά με την Κύπρο. Η βιβλιοθήκη απευθύνεται σε μελετητές,
φοιτητές και ερευνητές, προσφέροντας πρόσβαση σε πρωτότυπα περιηγητικά και ιστορικά
τεκμήρια, ταξιδιωτικές αναφορές και δοκίμια, χάρτες, άτλαντες, νησολόγια και
κοσμογραφίες. Μέρος της Συλλογής έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος:
www.sylviaioannoufoundation.org
Επικοινωνία: info@sylviaioannoufoundation.org
Ημερομηνία: 18/9/2019
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