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X Konferencja Miasto: 
Nowe idee dla miast

Pracownia ta skupia architektów łączących 
w swoich pracach architekturę, urbani-
stykę, inżynierię i socjologię. Podejście to 
określane jest jako urbanistyka społeczna 
(urban social design). Od 2000 roku Eco-
sistema Urbano uzyskała ponad 30 wyróż-
nień. Belinda Tato wygłosi wykład „Nowe 
idee dla miast – jak dobra urbanistyka spra-
wia, że w miastach żyje się lepiej”.

Podczas kolejnych edycji konferencji pre-
zentujemy najnowsze trendy w zarządzaniu 
miastami oraz dyskutujemy nad kierunkami 
rozwoju miast w przyszłości. Naszym celem 
jest promowanie miast przyjaznych miesz-
kańcom, dlatego wiele miejsca poświęcamy 
idei tworzenia przyjaznych przestrzeni pu-

14 i 15 listopada 2016 
odbędzie się jubileuszowa X 
Międzynarodowa Konferencja 
Miasto 2016 - Zarządzanie 
Miastem. Tym razem gościem 
specjalnym konferencji 
będzie Belinda Tato, 
współzałożycielka madryckiej 
pracowni Ecosistema Urbano.

blicznych, ochronie środowiska oraz efek-
tywności energetycznej i zrównoważonemu 
wykorzystaniu zasobów miejskich.

W minionych latach gościliśmy w Katowi-
cach architektów, urbanistów, specjalistów 
od zarządzania i samorządowców z całe-
go świata, którzy prezentowali praktyczne 
przykłady wykorzystania narzędzi społecz-
nych, planistycznych, technologicznych 
i finansowych przy kształtowaniu prze-
strzeni miejskich i zarządzaniu miastami. 
Byli to między innymi: Saskia Sassen z Uni-
wersytetu Columbia, Petar Zaklanovic z In-
stytutu Berlage w Rotterdamie, Winy Maas 
z MVRDV Studio z Rotterdamu, Helle 
Søholt z Gehl Architects w Kopenhadze 
i Michael Parkinson z Uniwersytetu w Li-
verpoolu.

Rosnąca świadomość wpływu otoczenia 
na nasze zdrowie i komfort życia sprawia, 
że ekologia stała się istotnym elementem 
zarządzania miastami, dlatego pierwszy 
dzień konferencji rozpoczniemy panelem 
poświęconym rozwojowi miast w harmonii 
ze środowiskiem.
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W 2007 roku odbyła się 
pierwsza międzynarodowa 
konferencja poświęcona 
zarządzaniu miastami.

Pomysłodawcą i głównym 
organizatorem tego 
wydarzenia jest poseł do 
Parlamentu Europejskiego 
Jan Olbrycht.

Jubileuszowa edycja 
konferencji "Miasto 2016 
- Zarządzanie Miastem" 
odbędzie się w listopadzie.
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Prof. Michael Parkinson z Uniwersytetu w Liverpoolu był 
gościem specjalnym ubiegłorocznej edycji konferencji.

https://www.facebook.com/J.Olbrycht
https://plus.google.com/+OlbrychtJan/posts
https://twitter.com/JanOlbrycht
https://www.youtube.com/user/OlbrychtJan
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Tego dnia nie zabraknie również tematów 
związanych z nowymi kierunkami rozwoju 
polityki miejskiej. Dyskutować będziemy 
o Światowej Agendzie Miejskiej i konklu-
zjach konferencji ONZ poświęconej miesz-
kalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi 
obszarów miejskich (Habitat III).

Przygotowujemy również projekcję głośne-
go i wielokrotnie nagradzanego filmu do-
kumentalnego Bikes vs. Cars, a także dys-
kusję z jego twórcami. 

Drugiego dnia będziemy kontynuować 
temat polityki miejskiej, rozmawiając 
o działaniach wobec miast na poziomie 
globalnym, europejskim i krajowym. Dys-
kutować będziemy między innymi o Pakcie 
Amsterdamskim oraz planowanych dzia-
łaniach Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i rządu wobec miast.

W ostatnim panelu rozmawiać będziemy 
o nowoczesnych technologiach Big Data, 
Open Data - zaawansowanych rozwiąza-
niach w zakresie zarządzania informacją 
w nowoczesnym mieście.

X Międzynarodowa Konferencja Miasto 
2016 - Zarządzanie Miastem odbędzie się 
w dniach 14-15 listopada 2016 w Muzeum 
Śląskim, przy ul. Dobrowolskiego 1 w Kato-
wicach (sala konferencyjna p. –4). Organi-
zatorami wydarzenia są Jan Olbrycht, poseł 
do Parlamentu Europejskiego i think tank 
Think Silesia, a współorganizatorami Zwią-
zek Miast Polskich, Województwo Śląskie 
i Miasto Katowice. Partnerem konferencji 
jest między innymi europarlamentarna In-
tergrupa URBAN.

"Miasto dla ludzi" - idea Jana Gehla przyświecała VIII edycji konferencji.

Belinda Tato będzie gościem 
specjalnym tegorocznej 
konferencji.

Belinda Tato jest współzałoży-
cielką Ecosistema Urbano, grupy 
architektów łączących w swoich 
pracach architekturę, urbanisty-
kę, inżynierię i socjologię. Archi-
tekci definiują swoje podejście 
jako „urbanistykę społeczną” 
(urban social design).

Pracownia ma swym dorobku 
projekty realizowane na całym 
świecie, m.in. w Norwegii, Da-
nii, Hiszpanii, Włoszech, Francji 
i Chinach.
 
Od założenia w 2000 roku, ma-
drycka pracownia otrzymała za 
swe prace ponad 30 wyróżnień.

Belinda Tato prowadzi warszta-
ty i wykłady na całym świecie, 
w tym na Universytecie Harvarda 
w Stanach Zjednoczonych.

Jan Olbrycht jest pomysłodawcą 
i głównym organizatorem odby-
wających się od 2007 roku konfe-
rencji poświęconych zarządzaniu 
miastami. Obejrzyj film, w którym 
zapowiada tegoroczną konferen-
cję "Miasto 2016 - Zarządzanie 
Miastem".

http://konferencjamiasto.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ZZoV7mrLicg
http://

