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Adam Michnik va susţine miercuri, 6 iunie, începând cu ora 12, la Universitatea Transilvania din
Braşov, conferinţa "Problemele democraţiilor tinere". Acest eveniment face parte din programul
Comunitate şi diversitate. Conferinţele Microsoft, iniţiat de Fundaţia "A Treia Europă" şi revista
"Orizont", ambele din Timişoara, şi finanţat de compania Microsoft Romania.      
Conceput ca un forum de dezbateri şi dialog cu personalităţi importante ale culturii
contemporane, aceste evenimente s-au bucurat de un mare succes. Obiectivul acestui program
este de a stimula deschiderea multiculturală, spiritul civic şi solidaritatea comunitară prin
dialogul dintre publicul preponderent tânăr şi protagonişti ai vieţii publice contemporane.

Programul se înscrie în misiunea globală a Microsoft de a ajuta oamenii să-şi valorifice propriul
potenţial. Seria de întâlniri între personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti şi internaţionale şi
iubitorii de cultură şi idei a generat pe parcursul celor 20 de conferinţe lecturi şi dezbateri de
larg interes.

Diversitate a valorilor şi solidaritate în jurul valorilor – aceştia au fost pilonii pe care s-a construit
acest demers unic al corporaţiei Microsoft. Printre personalităţile invitate la cele 20 de sesiuni
desfăşurate până în prezent s-au numărat: Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman
Patapievici, Nicolae Manolescu, Vladimir Tismăneanu, Mihai Răzvan Ungureanu şi Mario
Vargas Llosa.

"Aceste conferinţe fac parte dintr-un program al corporaţiei, sunt un demers absolut specific
Microsoft România. De fapt, un demers al oamenilor care reprezintă o companie: cu cele bune
şi rele, aceştia suntem. La Microsoft vorbim foarte mult despre diversitate – ne-o dorim, de fapt.
Este vorba nu doar despre o diversitate a comunităţilor, ci a tipurilor de dialog. De obicei, ne
adresăm intereselor comunităţii tehnologice; dar şi altor tipuri de comunităţi  care simt nevoia
să se implice, care ştiu să pună întrebări şi vor să primească răspunsuri", a precizat Silviu
Hotăran, General Manager Microsoft South East Europe.  

  
Adam Michnik, născut în 1946, este istoric, jurnalist si politolog polonez. Cunoascut dizident în

regimul comunist, a fost exclus din universitate si detinut politic. Fondator al KOR (Comitetul de
Aparare a Muncitorilor) si membru al miscării anticomuniste Solidaritatea.
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