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Дан слободе софтвера (енг: Software Freedom Day – SFD) обележава се
различитим манифестацијама широм света. Ове године биће обележен
и у Ловћенцу. Посетиоци ће моћи да сазнају основне информације о
слободном софтверу, да добију на поклон медиј са неком од
популарних Линукс дистрибуција и да виде и испробају како то
Линукс изгледа и ради на времешним рачунарима.
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Група корисника GNU/Linux оперативних система у Ловћенцу (2LUG
- Ловћенац LUG - Ловћенац Linux User Group) је пројекат промоције
Слободног софтвера у Ловћенцу. Пројекат је покренут 2010. године.
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Група корисника Линукса у Ловћенцу
Придружите нам се на Фејсбуку
http://www.facebook.com/groups/lovcenaclug
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