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Підсумки DrupalCamp Kyiv 2010
PODAROK · 16 червня, 2010
Гарячі дні ДрупалКемпа позаду. Прийшла пора зробити підсумки проведення конференції
Всього на подію зареєструвалось 850 чоловік, прийшло 210.
Крім того, було проведено 29 доповідей та презентації. На відео знято добра половина всіх
доповідей і в найближчий час вони будуть викладені на сайті конференції.

Нульовий день
Нам вдалось провести один п'ятигодинний тренінг, який, судячи з відгуків був доволі таки успішним. Відеозапис з тренінга виявився не
дуже вдалим, але він буде викладено на сайті в будь-якому випадку, разлм з іншими відеоматеріалами.

Фото першого дня

Перший день почався з торжественного відкриття і збору пропозицій доповідей на сесії FAQ Drupal. Після чого швидко пролетіли три
потока доповідей і почався обід, який приніс також неймовірну(+37C) жару
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Після обіду пройшло ще три потоки
доповідей, по закінченню яких закінчився і перший день конференції,
хоча спілкування
http://camp10.drupal.ua/uk/blog/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-drupalcamp-kyiv-2010
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в арт-кафе Худ-граф (а вночі і на інші after-after-party в інших закладах ;))
10 captures

25

19 черв. 10 - 25 серп. 13

2012 2013 2014

Close
Help

Фото другого дня

Другий день почався невеликою заминкою на старті, по причині розбіжностей між інформацією на сайті і інформацією, оголошеною
першого дня, в результаті деякі люди прийшли на годину пізніше.
Тим не менше, цей день відбувся швидко і продуктивно і порадував всіх чудовою доповіддю Олексія Ходаковського про оптимізацію
Drupal. Його доповідь навіть витримала несподівану репетицію звука Paul Van Dyke, яка проходила в сусідньому павільйоні.
День завершився презентацією drupal.ua і міг би ще завершитись відео-включенням з Копенгагеном, якщо б не проблеми з 4G
інтернетом, який по незрозумілим причинам перестав адекватно працювати.
Після закриття, найбільш стійкі продовжили неформальну частину в Гідропарку.

Бюджет і фінансові підсумки конференції
В цьому році, в зв'язку із зміною місця проведення, у організаторів виникли великі проблеми з бюджетом, по причині збільшення
витрат на оренду в 4 рази від запланованих. При умові, що час організаторів умовно-безкоштовний, склалась наступна картинка
бюджету:
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Не зважаючи на це, подія відбулась, хоча і з мінусовим балансом в цілому.

Дуже дякуємо нашим спонсорам, завдяки якив ця подія відбулась!
Викладаємо в доступ повний звіт по фінансовій частині конференції — Фінансовий звіт конференції.

Плани на майбутнє
Цей рік показав, що формат кемпу себе вичерпав. BarCamp гарно підходить для подій, програма яких невідома з самого початку, а
тематика пов'язана з чимось новим. Зараз же ядро спільноти вже сформоване, більшість знають одне одного в лице, достатня
частина людей посвячена в тематику і подальші зустрічі без сумніву можна організовувати вузьконапрямленими.
Із запуском drupal.ua у нас з'явилась платформа для організації таких невеликих зустрічей, на яких в малих групах будуть ділитись і
розмножуватись знання. Ймовірно, що ближче до осені буде організовано кілька міні-кемпів по вузьким темам для розробників, як то
"Розробка під Drupal 7"
Звичайно, що це не означає, що на великих подіях поставлено хрест. Тим паче, що після цієї конференції у нас з'явилось дуже багато
нового досвіду в організації дійсно маштабної події і цілого пакету проблем, пов'язаного з цим.
Наступна велика подія відбудеться в Києві через ~рік, в березні-травні 2011 року.

Локальні події
Нам було приємно дізнатись, що є люди, готові організувати свої Друпал-події в інших містах України. Хай це будуть маленькі зустрічі
локальних груп, але це дійсно важливо для розвитку усієї спільноти в цілому. Київський ДрупалКемп теж починав з 40 чоловік.
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Если вы из числа тех, кто готов http://camp10.drupal.ua/uk/blog/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-drupalcamp-kyiv-2010
взять на себя подготовку такого события у себя в городе,
с ВЕР Close
Go вы можете связаться
Александром Швецом10(тел.
+380976833155, скайп neo.chief, neochief@shvetsgroup.com) или Андреем Поданенко (тел.
captures
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2013 2014 какHelp
19 черв.podarok_ua,
10 - 25 серп. 13
+380632446178, скайп
podarokua@gmail.com) и мы гарантируем вам свою помощь в организации вашей
минимум добротной консультацией.

25

Якщо ви з числа тих, хто готовий взяти на себе підготовку такої події в своєму місті, можете зв'язатися з Олександром
Швецем (тел. +380976833155, скайпу neo.chief, neochief@shvetsgroup.com) або Андрієм Поданенко (тел. +380632446178, скайп
podarok_ua, podarokua@gmail.com) і ми гарантуємо вам допомогу в організації вашої зустрічі, як мінімум доброю консультацією.

Наступні події, про які можна думати вже зараз
DrupalCamp SPB 2010
26-27 червня в Санкт-Петербурзі, Drupal Camp Spb 2010 - Білі ночі в Санкт-Петербурге.
Організатори:
КТ Медіа - С.Петербург,
РОЦИТ - Росія
Drupal - спільнота Санкт-Петербурга

DrupalCon Copenhagen
23-27 серпня, Копенгаген, Данія. Всесвітня Drupal-конференція.
Організатори:
Drupal Association
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сложновато читать на укр. :) а есть перевод на белорусский? :)
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Переключи язык сайта на русский - и всех делов
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спасиб, не заметил иконки язков
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>Наступна велика подія відбудеться в Києві через ~рік, в березні-травні 2001 року.
тут мае быць памылка у годзе
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RESPECT і уважуха!!! :) Я хоть на самому кемпі
небув, та на сайті я знайшов дуже багато корисної інформації для себе
http://camp10.drupal.ua/uk/blog/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-drupalcamp-kyiv-2010
Goяк початківця у Drupal.КВІТ СЕРП ВЕР
Велике дякую!!!
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19 червня, 2010 - 17:43

Спасибо организаторам и спонсорам, мероприятие получилось запоминающимся!!
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