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δημόσιος χώρος | έξυπνος χώρος
Η ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, διοργανώνει για
6η συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ “p_public 2Ο15” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6
και 7 Ιουνίου 2Ο15. Φέτος, θα επικεντρωθούμε στη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών
μέσων - πρακτικών στο δημόσιο αστικό περιβάλλον, μέσω συζητήσεων που θα
πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και δράσεων σε ανοιχτούς
δημόσιους χώρους της πόλης των Χανίων, άμεσα συνδεδεμένων με τον θεματικό άξονα του
φεστιβάλ.
Η χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, έχει οδηγήσει αναμφίβολα στη δημιουργία
νέων βιωμάτων και εμπειριών στον ευρύτερο δημόσιο χώρο, τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο. Στο αστικό περιβάλλον, η τεχνολογία έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με
διεθνείς διαπιστώσεις, τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και
στόχο την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της αστικής ζωής (έξυπνη πόλη). Με
αυτόν τον τρόπο, πόλη και δημόσιος χώρος μετατρέπονται σε μια ανοιχτή βάση δεδομένων,
μέσα από την οποία ο πολίτης, είτε στη θέση του χρήστη, είτε του δημιουργού της έξυπνης
πόλης συλλέγει, αξιοποιεί ή δημιουργεί πληροφορίες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε να προβληματιστείτε, να εκφραστείτε και να
συμμετάσχετε ενεργά στις δημόσιες συζητήσεις και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν
στην πόλη των Χανίων το διήμερο 6 & 7 Ιουνίου 2Ο15.
Συνδιοργάνωση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Κύριος χορηγός:
CALDERA GROUP HOTELS
Υποστήριξη:
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ, καθώς και για εθελοντική συμμετοχή,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.p-public.gr ή επικοινωνήστε με το: info@p-public.gr
Εάν θέλετε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας, επικοινωνήστε με το: funds@ppublic.gr
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