
Ахвяруй 
Фаланстэру!

Нашым пачынанням можна дапамагчы 
розными способамі 

falanster.by/be/help

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

Пiшыце: falanster.by@gmail.com
Званiце: +375 29 1274267
Skype: fannrmus
Сайт: falanster.by
Twitter: falanster_by

Чаму мы 
займаемся 

сацыяльнымi 
эксперыментамi?

Група творчых людзей кідае выклік. 
Дзёрзкасць, веды, настойлівасць - 

нашы метады. Мы кідаем выклік 
старым формам зносін у грамадстве.

Іх трэба разбурыць 
і прапанаваць новыя, якія будуць:

Злучаць! Натхняць! Ствараць!

Што такое 
“фаланстэр”?

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)
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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.

Лінуксоўкi 

Прапрыетарныя сістэмы і праграмы 
апанавалі прастору нашых камп’ютараў 
і Сеціва Іх стваральнікі навязваюць нам свае 
правілы гульні і абмяжоўваюць нашу свабоду 
ў віртуальнай прасторы. Мы імкнемся 
разбурыць іх правілы і кантроль. 
На лінуксоўках  мы вывучаем адкрытую 
аперацыйную сістэму GNU/Linux ды іншыя 
адкрытыя тэхналогіі. 
Мы ўпэўненыя, што праграмы і тэхналогіі 
павінны быць свабоднымі і даступнымі дзеля 
далейшага іх развіцця і свабоднага існавання 
ў тэхналагічным грамадстве.

Спазнай сістэму!

Разбурыць кантроль

Турнiр 
не ф армалаў

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?

Дапаможнiк 
раварыста

Выданне брашуры, якая змяшчае 
ў сабе веды і досвед папярэдніх пакаленняў 
пра ПДР ды прынцыпы гарадской прасторы, 
дае нагоду для абмеркавання праблем ровара 
на дарозе. На дадзены момант ПДР Беларусі 
ў адносінах да ровара – недасканалыя 
і патрабуюць далейшага развіцця. 
“Дапаможнікам” мы спрабуем таксама 
падняць пытанні зручнасці перасоўвання 
па горадзе на ровары, інфраструктуры горада. 
Мы лічым, што правілы можна змяніць толькі 
сабраўшы агульныя сілы як спецыялістаў, 
так і ўсіх веласупольнасцяў Беларусі. Толькі 
разам мы можам змяніць правілы..

 

Футбольны вірус

Змяняем правілы!

Сreative 
сommons

Wiki-днi 

Будзьма творчымі

Адкрываем веды

У сучаснай інфармацыйнай прасторы кожны, 
хто займаўся стварэннем кантэнту, сутыкаўся 
з бар’ерам капірайту: цяжка знайсці 
праваўладальніка, дамовіцца з ім наконт 
выкарыстання яго твора нават 
у некамерцыйных мэтах. Фаланстэр як філіял 
Creative Commons у Беларусі даследуе 
і вывучае гэты бар’ер, а таксама шляхі яго 
пераадолення. 
Публічныя ліцэнзіі даюць больш гнуткасці 
ў перадачы правоў на кантэнт карыстальнікам. 
Пакуль у Беларусі яшчэ патрэбна падрыхтаваць 
глебу для выкарыстання публічных ліцэнзій,
 але мы ўпэўненыя ў неабходнасці гэтага. 
Сучасны закон аб аўтарскіх правах ужо не 
ўпісваецца  ў інфармацыйную прастору і 
патрабуе кардынальных зменаў.

Вікіпедыя сёння – хуткая і вялікая крыніца 
ведаў. Яна ўвасабляе ў сабе ідэалы свабоды 
ведаў і інфармацыі ў сучасным грамадстве. 
Фаланстэр займаецца развіццём і падтрымкай 
wiki-тэхналогій. 
Мы працуем над беларускамоўнымі версіямі 
энцыклапедыі. Пры дапамозе wiki-тэхналогій 
мы хочам заявіць пра важнасць свабоднага 
распаўсюду інфармацыі, а таксама паказаць, 
хто такія беларусы ў сусветным грамадстве.
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