DORS/CLUC 2012

Od 23. do 25. svibnja bit će održana 19. manifestacija Dani otvorenih računarskih sustava/
Croatian Users' Linux Convention 2012. Riječ je o središnjoj, najvećoj, najposjećenijoj i
najstarijoj hrvatskoj manifestaciji iz područja: otvorenih sustava, operacijskih sustava GNU/
Linux, otvorenih normi u Informatici i open source filozofije. Konferenciju tradicionalno
organiziraju Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK) i Hrvatska udruga za otvorene sustave
i Internet (HROPEN). Ove godine kao i 2011. kao suorganizator konferencije pridružila se i
Hrvatska gospodarska komora (HGK).
Tema ovogodišnje konferencije: “Budućnost je u otvorenosti.” Činjenica je da Linux i otvoreni
kod općenito nisu toliko popularni kao softver zatvorenog koda. No, ta se slika polako počela
mijenjati unatrag nekoliko godina naravno u korist otvorenog koda. Uvijek je problem probati
nešto novo. Stoga je cilj ove konferencije pokušati prikazati da se može puno toga napraviti s
otvorenom tehnologijom. Naglasak ovogodišnje konferencije će najbolje biti objašnen preko
pitanja: Kako biste vi primjenili otvoreni kod u budućnosti i gdje?

O organizatorima
Hrvatska Udruga Linux Korisnika - HULK
Hrvatska udruga Linux korisnika neprofitna je udruga građana koja promiće razvoj i uporabu
GNU/Linux sustava te ostale slobodne programske podrške u Hrvatskoj od još od 1996. godine.
HULK je prepoznat kao središnje mjesto za savjetovanje, korištenje i popularizaciju GNU/
Linux operacijskih sustava. HULK-ove funkcije su sljedeće: održava Linux portal www.linux.hr,
organizra središnju Linux konferenciju www.dorscluc.org, prilagođava Linux hrvatskom
podneblju te doprinosi razvoju slobodnog softvera.

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen
Kako bi uspješno odgovorili na izazov otvorenih sustava korisnici se uobičajeno okupljaju u
neovisne udruge. Tako je krajem 1992. godine osnovana Hrvatska udruga korisnika otvorenih
sustava (Croatian Open system Users’ Group), skraćeno HrOpen. Danas se udruga zove
Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet.
Hrvatska Gospodarska Komora (HGK)
Sa svojom 160 godina dugom tradicijom djelovanja na ovim prostorima Hrvatska gospodarska
komora, kao moderna i profesionalna institucija, predstavlja pouzdani izvor informacija svim
hrvatskim tvrtkama i njihovim inozemnim partnerima te u suradnji s državnim institucijama radi
na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskog gospodarstva.

Konferencija će biti održana u Zagrebu u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Nova cesta
5, Zagreb, (nova zgrada kod Doma sportova)
Detaljnije informacije o konferenciji možete dobiti na:
email: info@dorscluc.org
Slike s prošle konferencije možete skinuti sa sljedeće adrese:
https://docs.google.com/open?id=0B_4Nj4pIbFuaVW9na0otcHFOMDQ
(Uvjet korištenja slika i video zapisa: obavezno navesti autore)

Sve vezano uz konferenciju možete pratiti preko: Web-a, Facebook-a, Twitter-a i Google+ - a

