
Ахвяруй Фаланстэру!

Нашым пачынанням можна дапамагчы 
3 спосабамі:

1. Калі вы абанент life :) або МТС, то можаце даслаць 
SMS-паведамленне на нумар 553 у выглядзе:
504  <Сума плацяжу ў беларускіх рублях>
Прыклад SMS-паведамлення: 504  30000 

2. Калі маеце пластыкавую картку, то ў інтэрнэт-
банкінгу ў раздзеле “Адвольныя плацяжы” ўвесці 
рэквізіты і суму ахвяравання:

Філіял №510 ААТ "АСБ Беларусбанк"
    код 153001603
    р/р 3015000005247
    атрымальнік: МГА "Фаланстэр"
    УНП 194902006
    Прызначэнне: дабрачыннае ахвяраванне.

3. Калі ж у вас ёсць толькі наяўныя грошы, 
то можаце прыйсці ў бліжэйшае аддзяленне 
Беларусбанка і па вышэйзгаданых рэквізітах 
ахвяраваць любую суму.

 

Пiшiце: falanster.by@gmail.com
Званiце: +375 29 1274267
Skype: fannrmus
Сайт: falanster.by

Чаму

“фаланстэр”

 мы займаемся 
сацыяльнымі 
эксперыментамі?

Што такое ?

Група творчых людзей кідае выклік. 
Дзёрзкасць, веды, настойлівасць - 
нашы метады. Мы кідаем выклік 
старым у грамадстве.
Іх трэба разбурыць 
і прапанаваць новыя, якія будуць:
Злучаць! Натхняць! Ствараць!

У вучэнні ўтапічнага сацыялізму Шарля Фур'е, 
Фаланстэр - палац адмысловага тыпу, 
які з'яўляецца цэнтрам жыцця фалангі — 
самадастатковай камуны 
з 1600—1800 чалавек, якія працуюць разам 
для ўзаемнай выгады.(З Вікіпедыі)

формам зносін 
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Drupal-клуб. 

Калі вы жадаеце чаму-небудзь навучыцца - 
пачніце клуб. Мы пачалі клуб, каб навучыцца 
прынцыпам узаемадзеяння ў Сеціве. 
Глабальныя дні вывучэння Drupal, хакатоны, 
конкурсы - увесь час падаграваюць імкненне 
спазнаваць новае. Кожны ўкладае свой 
унёсак, атрымліваецца “коза ностра” 
у адкрытай супольнасці. Мы спазнаём 
прынцыпы Сеціва ў дзеянні, і яны 
дапамагаюць нам праводзіць змены 
ў грамадстве.

Лінуксоўкі. 

Прапрыетарныя сістэмы і праграмы 
апанавалі прастору нашых камп’ютараў 
і Сеткі. Іх стваральнікі ўсё больш спрабуюць 
сачыць за намі. Мы імкнемся разбурыць 
гэтую сцяну і кантроль. Мы сустракаемся 
на лінуксоўках, дзе вывучаем адкрытыя 
праграмы і тэхналогіі. Ствараем свае. 
Мы ўпэўнены, што веды павінны быць 
свабоднымі і даступнымі. 
Толькі адкрытыя сістэмы і супольнасці 
могуць паспяхова развіваць нашу краіну.

Спазнай сістэму!

Разбурыць кантроль

Турнір нефармалаў.

Нейкі час назад мы пачалі невялікі турнір 
дваровых футбольных каманд. Потым
да турніру пачало далучацца больш і больш 
людзей. Іх удзел - гэта іх жаданне. 
Гэты працэс не кіруецца старымі формамі. 
Гэта - сацыяльны эксперымент. Сотні каманд 
па краіне могуць сустрэцца. Нефармальна. 
На дваровай пляцоўцы. І перадаць энергію 
свайго двара іншаму. Можа быць, 
у іншай краіне таксама пра гэта думаюць?

Кінабункер. 

Кіно - гэта не проста нагода задумацца. 
Гэта мотыватар да дзеяння. Проста глядзець 
фільмы можна бясконца. Нас захопліваюць 
сюжэты. Мы іх аналізуем і спрабуем 
перанесці ў рэчаіснасць. Гэта кінабункер - 
калі вы бачыце больш чым карцінку, 
жадаеце перажываць лёс герояў, і 
перажываеце яго. Важна не толькі 
ўсвядоміць рэчаіснасць, але і змяніць яе. 
Так казалі класікі. Так вучыць кінабункер.

 

Футбольны вірус

Глядзім і дзейнічаем

Феміда Фаланстэра. 

Законы пішуць, калі жадаюць навесці парадак 
у сваёй галаве. Часта пішуць спехам. 
І яшчэ часцей  - для тых, хто іх піша. 
У гэтым клубе мы вывучаем законы і асабліва 
тыя законы, якія толькі ствараюцца. 
Агенда - гэта капірайт. Закон, які жадае 
паўплываць на прынцыпы творчасці
і мыслення. Мы проста абавязаны яго ведаць 
і яшчэ больш вызначаць.

Wiki-дні. 

Сёння хуткая крыніца ведаў - 
свабодная энцыклапедыя Вікіпедыя. 
На позве нашай дзейнасці - 
распаўсюд інфармацыі і свабода ведаў. 
Wiki - тая прылада, якая дазваляе рабіць 
гэта гібка і хутка. Наш курс - беларуская версія 
вікіпедыі. Таксама мы развіваем базу ведаў 
Фаланстэра з дапамогай wiki.

Закон і бязладзіца

Адкрываем веды

Спазнай 
сiстему!

Футбольны вiрус

Глядзім і дзейнічаем

Спазнай сістэму!

Разбурыць кантроль

Закон і бязладзіца

Адкрываем веды
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