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Този проект описва една идея. Идеята за празник на свободния 
софтуер, софтуерът с отворен код и свободното споделяне на знания. 
Идеята, празникът, както и този текст са свободни да бъдат споделяни, 
пресъздавани и доразвивани, каквато е и идеята на OpenFest, затова 
лицензът под който се разпространява тя в този и вид е Creative 
Commons Attribution. За още информация: http://creativecommons.org/ 
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OpenFest

Четвърти ежегоден празник на свободния софтуер и свободното 
споделяне на знания

13-15 октомври 2006

През 2003 година инициативата OpenFest получи 
подкрепата на Президента на Република България и 
оттогава до днес се провежда под негов патронаж

• Какво е OpenFest

OpenFest e ежегодна конференция, посветена на свободния софтуер, свободната култура и 
свободното споделяне на знания – празник на почитателите, създателите, поддръжниците 
на софтуер с отворен код в България. Целта на OpenFest е да популяризира проекти и да 
бъде форум за обмен на идеи и позиции във връзка със свободния софтуер и софтуерът с 
отворен код. Това е идея на българската free/open source общност, подкрепена от много 
наши партньори и приятели. Това е празник, който споделяме с останалите - OpenFest е 
подарък за всички, които ни помогнат да го случим. Помогнете ни! Присъединете се!

• Историята

По време на първия OpenFest, състоял се на 14 септември 2003 за първи път България стана 
домакин на международен free/open source форум, надскочил границите на държавата. В 

(cc)2003-2006 Open Projects Foundation · Creative Commons Attribution License · Some rights reserved.



OpenFest - Let's share the freedom
http://www.openfest.org

организацията  и  провеждането  на  OpenFest  2003  участваха  българските  градове  София, 
Варна,  Пловдив,  Стара  Загора,  Чепеларе,  северноамериканският  град  Ocean  City  и 
канадският град Шербрук (Квебек) със своята конференция Festival Linux. 

През 2004 година OpenFest се проведе отново в няколко града на България, а в столицата 
София  проявата  продължи  два  последователни  дни  в  две  препълнени  зали  на 
специализирания конгресен център на Inter Expo Center като приюти и годишната BSDcon-
конференция на почитателите на операционните системи *BSD. Придружаващите събития 
бяха  еднодневни.  Двудневните  лекции и  семинари в  София бяха  посетени  от  над 2000 
регистрирани посетители и неизвестен брой нерегистрирани. Всички презентации с видео и 
звук бяха излъчвани на живо през Интернет.

Лекциите  бяха  с концептуална и  техническа  насоченост,  включително и  презентации на 
комерсиални продукти, стъпили на софтуер с отворен код. Нивото на трудност на лекциите 
покриваше спектъра от начинаещи до силно напреднали.

През  2005  OpenFest  се  отличаваше  с  най-големия  брой  регионални  прояви  в  градовете 
Добрич, Русе, Пазарджик, Велико Търново, Пловдив, Сливен и отново голямо централно 
двудневно събитие в столицата в конгресния център на InterExpo центъра. Освен станалата 
традиционна BSDcon конференция, която тази година привлече небивал интерес, паралелно 
течаха бизнес-поток и OpenArt ателие-workshop, което включваше многобройни инсталации 
на  свободни  творби,  свободна  музика,  дискусии,  фотографска  изложба  на  свободни 
фотографии и щандове на спонсорите, което добави към фестивала и елементи на експо-
изложение. Презентациите с видео и звук отново бяха излъчвани по Интернет.

• Гости и лектори

Лекциите  и  презентациите  се  подготвят  и  представят  както  от  изявени  личности  и 
специалисти от българската open source общност, така и от международни гости като:
Zak Greant - изключително популярна фигура от общността на PHP разработчиците, автор на 
няколко книги. Гостувал като част от отбора на  MySQL AB. Освен известен застъпник на 
open source общността около PHP/MySQL той е един от младите защитници и идеолози на 
движението за софтуерна свобода и сам определя себе си като евангелист за софтуерна 
свобода.

Harald  Welte -  един от  петимата  основни разработчици на netfilter/iptables.  Започва да 
използва компютри на девет годишна възраст. Открива Linux и движението за свободен 
софтуер през 1995. Професионалната си кариера започва като комуникационен инженер, но 
скоро стартира свой собствен консултантски бизнес.

Krzysztof  Zaraska е  сред  основните  програмисти  на  Prelude  IDS.  Той  отговаря  за 
поддръжката  на  Prelude  Database  library  и  за  FreeBSD  порта  на  системата.  Студент  по 
телекомуникации в Краковския минно-геоложки университет. 

Презентации на свои продукти или свободни проекти са правили  представители на фирмите 
MySQL  AB,  Биотроника,  IBM,  Linux  Business  Solutions,  UnixSolutions,  OpenIntegra,  Serdica 
Software,  както  и  организации  като  Сдружение  "Свободен  софтуер",  Асоциацията  по 
информационна сигурност или електронни медии като WebDev magazine. 

На OpenFest 2004 беше официално презентиран проекта на Интернет общество “Подкрепа за 
електронното правителство чрез свободен софтуер и софтуер с отворен код в Югоизточна 
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Европа” финансиран от Програмата за развитие на ООН.

За първи път в историята на OpenFest през 2004 година своите виждания по темата свободен 
софтуер споделиха и политици и държавници от целия политически спектър. Свои лекции 
на OpenFest 2004 изнесоха депутатът от партия “Демократи за силна България”(ДСБ) д-р 
Стойчо Кацаров,  Найден Николов -  главен експерт в администрацията на Президента на 
Република България и Георги Николов – зам. председател на Българската социалистическа 
младеж (БСМ).  А  през 2005 депутатът  Иван Иванов (ДСБ),  вносител  на законопроект  за 
използване на отворени формати за обмен на данни в държавната администрация.

Специални гости на OpenFest 2004 бяха група представители на съседната ни организация в 
Република Македония “Слободен софтвер Македонија”.

• Организатори

Традиционно OpenFest  се  организира от  Инициативен комитет  на  българската  free/open 
source  общност,  който  включва  доброволци  и  организации  като  Фондация  "Отворени 
проекти", Сдружение "Свободен софтуер", Интернет общество - България, Creative Commons 
-  България  и  други.  Управлението  на  проекта  и  финансирането  му  се  осъществява  от 
Фондация "Отворени проекти".

• Финансиране и бюджет

Финансирането на проекта се извършва чрез собствени средства и спонсори. Традиционни 
наши спонсори са MySQL AB, SpectrumNet, OpenIntegra, UnixSolutions, IBM Bulgaria и др. А 
медийни  партньори  са  били  PC  Magazine,  ComputerWorld,  InfoWeek,  радиостанции  и 
множество online издания.

Бюджетът  на  дву  или  тридневна  конференция OpenFest  се  изчислява  приблизително  на 
US$9000-12000,  който  включва  наем  на  зали,  презентационна  и  озвучителна  техника, 
разходи  за  хотел  и  самолетни  билети  за  международните  гости,  пресконференция, 
рекламни материали (плакат и брошури), значки и CD-та със свободен софтуер.

Организаторите  и  доброволците  даряват  своя  труд  безвъзмездно  и  безплатно. 
Конференцията  е  отворена  за  всички  желаещи  и  входът  е  безплатен.  Рекламата  се 
осъществява от нашите медийни партньори.

• Контакти

Йовко Ламбрев, председател на УС на Фондация "Отворени проекти"
Телефон: +359 88 826-25-52   E-mail: yovko@openprojectsfoundation.org
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