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5. Kiblix IT festival 2006, petek, 27. 10., in sobota, 28.10. 
KIBLIX IT festival in Linux Install Fest–LIFe/Linux namestitveni festival 
Več na http://www.kiblix.org/; prijave na e-pošto: kiblix@kibla.si 
 
Letos bo KIBLIX IT festival, že peti po vrsti, trajal 2 dni in se bo osredotočal na aktualno najbolj 
vroče računalniške in odprtokodne teme. Predavanja bodo povezana zlasti s telekomunikacijami 
(VoIP – Voice nover IP), xdsl tehnologijami, openoffice, kriptiranjem in tudi z modelom prehoda 
manjšega podjetja na Linux. Zvečer se bo zgodila čisto posebna odprta mednarodna veselica, 
kjer se boste lahko tudi pogovorili o vsem, kar vas zanima, da se pripravite na naslednji dan, ko 
bomo izvedli namestitveno delavnico s slovensko distribucijo in prve korake z njo. Ta del smo 
poimenovali tudi, kako uporabiti adsl doma in ne postati žrtev virusov. 
 
Predavatelji, ki prihajajo iz različnih znanstvenih in raziskovalnih institucij, društev in podjetij in 
vam bodo razjasnili vse, kar ste si želeli vedeti o Linuxu, pomagali namestiti Linux na računalnik, 
so Rok Papež, Andraž Tori, Andraž Sraka, Miha Tomšič, Robert Ludvik in Boštjan Janežič. 
Na podlagi svojih praktičnih izkušenj, ki so jih neredko pridobili kot pionirji na nekaterih specifičnih 
področjih, vam bodo približali problematiko in predstavili možnosti za nadaljnji razvoj in uporabo 
določene tehnologije pri znanstveno-raziskovalnem delu. 
 
KIBLA od leta 2002 organizira festival odprte kode, poimenovan KIBLIX IT mednarodni festival 
odprte kode, ki ga KIBLA že več let izvaja v sodelovanju z društvom LUGOS – Linux User Group 
of Slovenia tudi kot Linux Install Fest – LIFe oz. Linux namestitveni festival, s katerimi smo prvič 
priredili Namestitveni festival leta 1999. Dnevni red 5. Kiblix IT festivala 2006: 
 
Petek, 27.10.2006 
1800 Otvoritev (pozdravni govor predstavnika/ce KID KIBLA in LUGOS) 
Predavanja 
1815 Rok Papež "Požarni zid iptables ter povezave VPN z OpenVPN." 
1915 Andraž Tori "Cinelerra" 
2015 Robert Ludvik "OpenOffice.org 2.0" 
2115 Dodatek za lahko noč 
2200 Družabni DJ/VJ večer 
Sobota, 28.10.2006 
1400 Rok Papež Install fest - vodena namestitev Pingo distribucije 
1700 Miha Tomšič Prvi koraki v Pingo Linux-u 
1830 Razno 
1900 Zaključek 
 
Vljudno vabljeni. Vstopnine ni. 
Program KID KIBLA podpirajo Ministrstvo RS za kulturo, Mestna občina Maribor in Urad za 
mladino RS, KIBLA pa je kot del Mreže multimedijskih centrov Slovenije M3C podprta tudi s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 
Info: Peter Tomaž Dobrila, e-p: peco@kibla.org 
 

http://www.kiblix.org/

