
Silesian UrbanLab

The press conference will be held on June 29, 2022, at 11:30 am, at the World Urban Forum Press
Center in Katowice.

The organizer of the conference is the Congress of Urban Movements Association.

The subject of the conference is the presentation of the multi-sector partnership constituting the basis for
establishing Silesian UrbanLab. This project was established by the Founding Committee, consisting of
representatives of the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology and associations
of the Society's Initiatives Center and the Congress of Urban Movements, as a research, educational
and social activity on a regional scale.
The overall goal of the project is to create a laboratory for studying cities, social activities, participation
and urban education, which will contribute to the integrated development of the cities of the region by
involving researchers, non-governmental organizations, local government, business and residents in
joint research and implementation activities.

The course of the conference:
11:30 Welcome guests.
11:35  - Presentation of the origins and assumptions underlying the established UrbanLab.

- Presentation of pilot projects planned to be implemented in the UrbanLab space.
- Presentation of the project partners.

11:55 Speech by a representative of the Congress of Urban Movements.
12:05 Questions from journalists.
12:15 End of the conference.

Śląski UrbanLab

Konferencja prasowa odbędzie się dnia 29.06.2022 r., o godzinie 11:30, w Centrum Prasowym World
Urban Forum w Katowicach.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Kongres Ruchów Miejskich

Tematem konferencji jest prezentacja wielosektorowego partnerstwa stanowiącego podstawę powołania
śląskiego UrbanLabu. Projekt ten został ustanowiony przez Komitet Założycielski, składający się z
reprezentantów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeń Centrum Inicjatyw
Społecznych i Kongres Ruchów Miejskich, jako działanie badawczo-edukacyjno-społeczne o zasięgu
regionalnym.
Ogólnym celem przedsięwzięcia jest utworzenie laboratorium badania miast, działań społecznych,
partycypacji i edukacji miejskiej, które przysłuży się zintegrowanemu rozwojowi miast regionu poprzez
zaangażowanie naukowców, organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu i mieszkańców we
wspólne działania badawczo-wdrożeniowe.

Przebieg konferencji:
11:30 Przywitanie gości.
11:35 - Prezentacja genezy i założeń stojących u podstaw powołanego UrbanLabu.

- Prezentacja pilotażowych projektów planowanych do realizacji w przestrzeni UrbanLabu.
- Prezentacja partnerów projektu.

11:55 Wystąpienie przedstawiciela Kongresu Ruchów Miejskich.
12:05 Pytania dziennikarzy.
12:15 Zakończenie konferencji.


