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TEDx v Národní technické knihovně
V Národní technické knihovně (NTK) se v pátek 26. února 2016 odpoledne uskuteční první
nezávisle organizovaná konference TEDxNárodníTechnickáKnihovna s podtitulem Pretty Future.

V programu vystoupí Vít Rakušan, úspěšný komunální politik a starosta města Kolín, Ondřej Filip,
výkonný ředitel společnosti CZ.NIC – správce národní domény, Pavel Kolařík, manažer vývoje
Laufen CZ, a Jan Buchal, ředitel obecně prospěšné společnosti a autor projektů na zlepšení
dostupnosti pro nevidomé a slabozraké. Z Velké Británie na konferenci přicestuje Adrian Bradley,
patentový právník, který vyvinul hru, jež učí akademiky využívat komerční potenciál jejich
výzkumu.
Přednášky budou rozděleny do dvou bloků a dle licenčních podmínek TED budou doplněny o
promítání TEDTalks, tedy záznamů přednášek ze světových TED a TEDx konferencí. Program
odstartuje ve 13.00 v Ballingově sále NTK.
Cílem konferencí TEDx je představit posluchačům zajímavé a inspirativní lidi, kteří se nebojí dívat
dopředu a umějí měnit své vize ve skutečnost. Návštěvníci TEDxNárodníTechnickáKnihovna
budou mít příležitost nahlédnout mimo profesní světy, ve kterých se obvykle pohybují.
TEDxNárodníTechnickáKnihovna má k dispozici 100 míst. Rezervace vstupenek na webu
www.tedxnarodnitechnickaknihovna.cz je již uzavřená.

O TED
První konference TED se konala v roce 1984 v Kalifornii. Od té doby na akci vystoupil například i Bill Gates, sir
Richard Branson, Philippe Starck či Bono Vox. Motto neziskové organizace TED je „Myšlenky, které stojí za to šířit“.
www.ted.com
O TEDx
TEDx jsou nezávisle organizované lokální akce, které vznikají v rámci pravidel nastavených TED. Jejich posláním je svést
dohromady lidi různých zájmů a zprostředkovat jim zážitek podobný konferenci TED. TEDx akce jsou kombinací živých
vystoupení a videí TED Talks. Jejich cílem je iniciovat diskusi o nejrůznějších tématech, sdílení a šíření podnětných
myšlenek.
www.tedx.com
O NTK
Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní
budově v Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou
práci. Funguje také jako společenské a kulturní centrum s galerií, kavárnou a Ballingovým sálem.
www.techlib.cz
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