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                     ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

 Διανύοντας το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας της 
Πύλης Πολιτιστικής Πληροφορίας η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ιστότοπου:  

www.culturalportal.moec.gov.cy. 

 Πρόκειται για μια σύγχρονη ψηφιακή Πλατφόρμα μέσω της οποίας προβάλλεται και 
αναδεικνύεται η Πνευματική και Καλλιτεχνική Δημιουργία της Κύπρου μέσα από τη 
συμβολή των ίδιων των δημιουργών.  

 Η λειτουργία της Πύλης Πολιτιστικής Πληροφορίας βασίζεται σε δύο σημαντικούς 
άξονες. Ο ένας αφορά τη δημιουργία και σωστή διαχείριση ενός Ψηφιακού Αρχείου 
το οποίο περιλαμβάνει έργα από διάφορες θεματικές κατηγορίες Πολιτισμού όπως 
Εικαστικές Τέχνες, Κινηματογράφος, Παραστατικές Τέχνες, Μουσική και Λογοτεχνία 
ενώ ο άλλος σημαντικός άξονας αφορά τη συνεχή ενημέρωση σε θέματα 
Πολιτιστικών δραστηριοτήτων από όλη την Κύπρο.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την αναζήτηση και ανάκτηση αξιόπιστων 
πληροφοριών Πολιτιστικού Περιεχομένου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
εγγραφούν καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία και ακολούθως να 
μεταφορτώσουν οι ίδιοι υλικό σε ψηφιακή μορφή σε διάφορες κατηγορίες 
Πολιτιστικού Περιεχομένου όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό ιστότοπο. Με τον 
τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να δημιουργήσει το δικό του 
ξεχωριστό προφίλ στο οποίο παρουσιάζονται έργα, κριτικές και άρθρα για τις 
εργασίες τους, βιογραφικές σημειώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που οι ίδιοι 
αναρτούν.  

 Επιπρόσθετα το υλικό που μεταφορτώνεται θα αξιολογείται από τις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έτσι ώστε η κάθε πληροφορία να 
καθίσταται αξιόπιστη προτού αναρτηθεί διαδικτυακά. Δυνατότητα εγγραφής και 
μεταφόρτωσης ψηφιακού υλικού έχουν Άτομα, Φορείς και Οργανωμένα Σύνολα με 
δράσεις και εμπλοκή σε θέματα Πολιτισμού.  

http://www.culturalportal.moec.gov.cy/


 Μέσω των διαδραστικών υπηρεσιών που προσφέρει η Πύλη Πολιτιστικής 
Πληροφορίας επιτυγχάνεται αφενός ο εμπλουτισμός του Ψηφιακού Αρχείου με τη 
συμβολή των ίδιων των Δημιουργών και αφετέρου η προβολή και ανάδειξη 
σημαντικού μέρους του Πολιτιστικού και Πνευματικού πλούτου της Κύπρου.  

 Στο παρόν στάδιο η Πύλη Πολιτιστικής Πληροφορίας αρχίζει τη λειτουργία της με 
πρώτο εταίρο τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και 
πιο συγκεκριμένα με πολιτιστικό περιεχόμενο από τα αρχεία συγγραφέων, μουσικών, 
σκηνοθετών, εικαστικών και άλλων Καλλιτεχνών που βρίσκονται στη διάθεση των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών.  
 
 Το ψηφιακό περιεχόμενο της Πύλης Πολιτιστικής Πληροφορίας θα είναι ταυτόχρονα 
συνδεδεμένο και θα προβάλλεται σε επιμέρους Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πλατφόρμες 
όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana. 
 

 Το όλο εγχείρημα αποτελεί έργο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και στοχεύει στην 
οικοδόμηση Εθνικού Δικτύου Πολιτιστικής Πληροφορίας και Διεθνούς προβολής της 
Κυπριακής Πολιτιστικής Δημιουργίας. 

 
 

 

     


