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Do piątku najwięksi światowi mówcy prezentują w Edynburgu swoje pomysły i osiągnięcia na
jednej z najbardziej prestiżowych konferencji - TED Global. Od 23 czerwca każdy będzie mógł
zaprezentować światu własne idee go zmieniające w ramach pierwszej edycji konkursu
TEDxRawaRiver Award – śląskie idee warte rozpowszechniania.
Do 14 czerwca trwa w Szkocji konferencja TED Global. Widzowie z całego świata mogą zobaczyć
na żywo najbardziej wpływowych działaczy i myślicieli. Bilet wstępu na to spotkanie to wydatek
rzędu 6 tys. dolarów. W jego trakcie George Papandreou, były premier Grecji, opowiadał o lekcji
jaką wyniósł z kryzysu w swoim kraju i wątpliwościach czy politycy są w stanie jeszcze cokolwiek
kontrolować. Znany amerykański politolog Benjamin Barber udowadniał, że o przyszłości świata
zdecydują ludzie, którzy na co dzień odpowiadają za jakość naszego życia – prezydenci miast.
Program szkockiego wydarzenia to nie tylko polityka, ale także nowe media, neurobiologia czy
muzyka. Każdy mówca ma tylko jeden cel – podzielić się ideą, która warta jest rozpowszechniania.
23 czerwca rozpocznie się pierwsza edycja konkursu TEDxRawaRiver Award, czyli poszukiwanie
idei związanych ze Śląskiem, które ciągle są zbyt mało znane szerszej publiczności. Każdy będzie
mógł zgłosić jednominutowy film ze swoim pomysłem na stronie tedxrawariver.pl/award. Następnie
internauci wybiorą dziesięć najciekawszych ich zdaniem pomysłów, które oceni jury złożone ze
znanych osób związanych ze Śląskiem. Finaliści konkursu wystąpią na konferencji 12 października
w Kinoteatrze Rialto, z której nagrania mogą stać się przepustką na przyszłoroczną konferencję
TED Global w Rio de Janeiro.
TEDxRawaRiver („RawaRiver” od nazwy przepływającej przez Katowice rzeki Rawy) to lokalna
wersja konferencji TED oraz część programu TEDx, czyli imprez organizowanych przez fanów TED
na całym świecie. Odbywa się ona w Katowicach i jest organizowana przez grupę wolontariuszy.
Konkurs został dofinansowany ze środków Województwa Śląskiego.
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