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Μια διοργάνωση διεθνούς δυναμικής, με ενδιαφέρον για τους πολίτες της σύγχρονης «κοινωνίας της
ο
πληροφορίας», αναμένεται να αποτελέσει το 3 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Sylvia Ioannou
Foundation, με τίτλο «Η Γνώση είναι Δύναμη», που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως και τις 4 του
προσεχούς Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία. Στο Συνέδριο, που θα
διεξαχθεί με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου»,
θα μετάσχουν πάνω από είκοσι πανεπιστημιακοί και υπεύθυνοι βιβλιοθηκών, από έντεκα χώρες (Γαλλία,
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κατάρ, Κύπρο, Τουρκία, Φινλανδία). Οι Corradino
Astengo (Πανεπιστήμιο Γένοβας), Veronica della Dora (Πανεπιστήμιο Royal Holloway του Λονδίνου) και
Milan Hughston (ΜοΜΑ: Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης) είναι μερικοί μόνον από τους
διακεκριμένους ομιλητές που θα τιμήσουν την ολοκλήρωση αυτής της πρότυπης πανεπιστημιακής
βιβλιοθήκης στη Λευκωσία, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο προπύργιο γνώσης και πολιτισμού
στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Στο Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα διερευνηθούν οι
ιστορικές διαστάσεις και διαδρομές της γνώσης μέσα από βιβλία και χάρτες, ξεκινώντας από τον χώρο
των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και προχωρώντας στη δημόσια διάχυσή της. Μέσω ειδικών παρουσιάσεων
και συζητήσεων, το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να ανιχνεύσει επιτεύγματα σημαντικών βιβλιοθηκών
σε Ευρώπη και Αμερική, προκλήσεις και προοπτικές διαφορετικών τύπων Ανοικτών Βιβλιοθηκών, αλλά και
την πολύπλευρη φύση και λειτουργία των χαρτών ως συμπυκνωμένων αποθετηρίων γνώσης και ισχύος,
μέσα από ανακοινώσεις βασισμένες σε αδημοσίευτα, χειρόγραφα χαρτογραφικά τεκμήρια,
δυτικοευρωπαϊκά και οθωμανικά, από τη συλλογή του Sylvia Ioannou Foundation. Θα παρουσιαστούν,
ο
επίσης, οι νέες εκδόσεις και το 1 Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος, που σχετίζονται άμεσα με την
ιστορία της Κύπρου και της Μεσογείου μέσα από βιβλία και χάρτες και την ανάδειξή της μέσω σύγχρονων
τεχνολογιών. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οδηγίες εγγραφής, μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.sylviaioannoufoundation.org/3rd-international-conference.

Λίγα λόγια για το Sylvia Ioannou Foundation (SIF): Το Sylvia Ioannou
Foundation (έτος ίδρυσης 2009) έχει ως αποστολή τη διαφύλαξη και
διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής –έντυπης και χειρόγραφης–
κληρονομιάς της Κύπρου, μέσω εκδόσεων, συνεδρίων, ερευνητικών
προγραμμάτων και υποτροφιών. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, που
ξεκίνησε με εφαλτήριο την προσωπική συλλογή της Σύλβιας Ιωάννου,
φιλοξενεί πλέον πάνω από 3.000 χειρόγραφα, σπάνια βιβλία,
ο
περιηγητικά κείμενα, νησολόγια, άτλαντες και χάρτες από τον 14 αιώνα
μέχρι σήμερα, αποτελώντας μία από τις καλύτερες ιδιωτικές συλλογές
παγκοσμίως με θεματικό άξονα την Κύπρο. Μέρος της συλλογής
έχει ήδη αναρτηθεί ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:
www.sylviaioannoufoundation.org, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια
για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της.

Επικοινωνία SIF: info@sylviaioannoufoundation.org
Διεύθυνση SIF: Άρτεμις Σκούταρη

