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13 października 2012 r. w Wyższej Szkole Technicznej odbędzie się konferencja
TEDxRawaRiver. Jest to jedna z setek konferencji organizowanych od klikunastu lat na
całym świecie, w których udział brali m.in. Steve Jobs, Al Gore, Jane Goodall czy sir
Richard Branson. Tematem katowickiego spotkania będzie idea Miasta 2.0  tworzonego
przez mieszkańców przy wsparciu nowych technologii.
TED to konferencje organizowane od 28 lat na całym świecie, na których występowali
tacy mówcy, jak Bill Clinton, Bill Gates, Steve Jobs, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul
Simon, Sir Richard Branson, Philippe Starck, Bono czy Larry Page i Sergiej Brin
(założyciele firmy Google).
TED to również organizacja nonprofit, której celem jest rozpowszechnianie
wartościowych idei i inspirowanie rozmów związanych z nimi. Pierwsza konferencja
TED odbyła się w 1984 r. w Kalifornii. Dziś spotkania te gromadzą czołowych myślicieli i
działaczy, których krótkie, trwające maksymalnie osiemnaście minut wystąpienia
inspirują miliony osób na całym świecie. Większość treści jest publikowana i
udostępniana bezpłatnie na stronie internetowej TED.com.
Konferencja TEDxRawaRiver jest pierwszą organizowaną na Śląsku. Odbędzie się ona
13 października 2012 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach w godzinach ok.
09:30  17:00. Na scenie pojawią się nie tylko znani śląscy architekci (Tomasz Konior,
Robert Konieczny), ale także artyści (Piotr Szmitke), twórcy oprogramowania
przyjaznego użytkownikom, miłośnicy dobrej kuchni, pasjonat nauki Tomasz Rożek i
wielu innych.
Konferencja TEDxRawaRiver odbywa się w ramach cyklu konferencji TEDxCity2.0. Tego
dnia na całym świecie odbędą się prezentacje skupiające się właśnie wokół tematu
„Miasto 2.0″. Idea ta została nagrodzona w ramach TEDPrize 2012. Prelegenci będą
odnosić się do głównych tematów idei Miasta 2.0, w tym sztuki, edukacji, żywności,
zdrowia, mieszkalnictwa, gier, przestrzeni publicznej, a także bezpieczeństwa.
Konferencje TEDx są organizowne zawsze przez wolontariuszy. Licencja na jej
przygotowanie nigdy nie jest udzielana instytucji czy organizacji, ale zawsze osobie
prywatnej.
Dodatkowe informacje
pawel@TEDxRawaRiver.pl.
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