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Якія апа ра ты да зва ля лі па-

лег чыць пра цу су пра цоў ні кам 

паш то вых ад дзя лен няў?

«Ка неш не, ма рыць пра аў-

та ма ты за цыю ў пер шыя пас-

ля ва ен ныя га ды бы ло за над-

та, — згад вае су пра цоў ні ца 

гіс то ры ка-ін фар ма цый на-

га цэнт ра РУП «Бел пош-

та» Тац ця на ГУ ЗЯН КО ВА. 

— Якія там ма шы ны — кан-

цы ляр скіх пры лад і мэб лі 

амаль не па стаў ля ла ся з 

«цэнт ра»! Прад пры ем ствы 

на тэ ры то рыі, якія вы зва лі лі 

з-пад ня мец кай аку па цыі, 

бы лі ў жу дас ным ста не, а 

ўсё ас тат няе пра ца ва ла ў 

пер шую чар гу на па трэ бы 

ар міі і фрон ту. Та му кож ны 

су пра цоў нік нёс з до му тое, 

што аца ле ла за тры га ды 

вай ны: хтось ці чар ніль ныя 

руч кі, хтось ці — па ру крэс-

лаў, хтось ці — па пе ру... Вось 

так фак тыч на на эн ту зі яз ме і 

пра ца ва лі пер шы час.

...Ня змен ным ат ры бу там 

ад дзя лен няў паш то вай су-

вя зі, які «да жыў» да дзе вя-

нос тых, бы лі лі чыль ні кі. Кас-

цяш кі там га ня лі да та го ча су, 

па куль не па ча ла ся ма са вая 

кам п'ю та ры за цыя і не з'я віў-

ся шы ро кі асар ты мент каль-

ку ля та раў. Я ка лісь ці ўзна-

чаль ва ла 114-е ад дзя лен не 

су вя зі, якое зна хо дзіц ца ця-

пер на су праць На цы я наль-

най біб лі я тэ кі. У мя не бы ло 

12 да ста вач ных участ каў. 

У ра ё не жы ло да во лі шмат 

пен сі я не раў. І вось, ка лі на-

сту паў час вы да чы пен сіі, усе 

рас клад ва лі ве да мас ці і лі чы-

лі, коль кі гро шай трэ ба даць 

паш таль ё ну для да стаў кі. 

І крый бо жа, бы ло па мы ліц ца 

хоць на ад ну ка пе еч ку!

У му зей най экс па зі цыі за-

ха ва лі ся вель мі ня звык лыя 

для су час на га во ка тэ ле фон-

ныя апа ра ты без на бор на га 

дыс ка і па нэ лі з кноп ка мі. Гэ-

та ра ры тэт з тых ча соў, ка лі 

тэ ле фон ныя стан цыі не бы лі 

аў та ма тыч ныя, а ўся су вязь 

уста наў лі ва ла ся праз вы клік 

«ба рыш ні», якая злу ча ла кан-

так ты на стан цыі ўруч ную».

Элект ра ме ха ніч ныя 
па пя рэд ні кі 
кам п'ю та раў

Са праўд ным пра ры вам 

ста лі мар кі ра валь ныя ма-

шы ны. Яны з'я ві лі ся ў са мым 

па чат ку 1960-х га доў, ка лі 

пе ра піс ку ў вя лі кіх аб' ёмах 

па ча лі вес ці шмат лі кія прад-

пры ем ствы і ар га ні за цыі. Ды 

і тое вы му ша на — аб' ём ліс-

тоў рос на столь кі хут ка, што 

кле іць мар кі і ста віць штэм-

пе лі ўруч ную ста ла прос та 

фі зіч на не маг чы ма. І штат 

так са ма бяс кон ца раз ду ваць 

нель га. Уя ві це са бе, што пе-

ра піс ку вя дзе, на прык лад, 

за вод стра тэ гіч на га пры-

зна чэн ня, на якім пра цуе не 

ад на ты ся ча лю дзей. Ліс ты 

ме ра лі ся мяш ка мі.

Пра ца ва ла мар кі ра валь-

ная ма шы на вель мі прос та. 

На бі раў ся кошт пе ра сыл кі, 

які скла даў чатыры ка пей-

кі, — і пай шлі кан вер ты пра-

кат вац ца адзін за дру гім.

Бы лі так са ма спро бы сыс-

ці ад кла січ ных лі чыль ні каў. 

Спяр ша іх па спра ба ва лі 

за мя ніць на арыф мо мет-

ры «Фе лікс». Яны да зва-

ля лі пра ца ваць з ліч ба мі 

да дзевяці зна каў. Але ўсё 

роў на на лі чыль ні ках пры 

пэў ным до све дзе апе ра-

цыі атрым лі ва ла ся ра біць 

хут чэй. Та му «Фе лік сы» на 

доў гі час на по шце ма са ва 

не за тры ма лі ся. На зме ну 

ім прый шла лі чыль ная ма-

шы на «Аско та». Знеш не яна 

на гад вае ней кі дзіў ны гіб рыд 

ме ха ніч на га каль ку ля та ра з 

тэ ле фо нам. У прын цы пе, 

та кім жа быў і яе функ цы я-

нал. Ра зам з тым но выя лі-

чыль ныя ма шы ны да зва ля лі 

дру ка ваць вы ні кі пад лі каў на 

па пе ры, што бы ло на той час 

іс тот ным пра грэ сам.

— А вось усе кві тан цыі вы-

піс ва лі ся толь кі ўруч ную, — 

пра цяг вае Тац ця на Гу зян ко-

ва. — Уя ві це, на коль кі гэ та 

за цяг ва ла час, па трэб ны на 

вы ка нан не апе ра цыі. Вось 

іс ну юць жа жар ты пра по-

чырк ура чоў, маў ляў, яго 

ра за браць вель мі скла да на. 

У паш то вых су пра цоў ні каў 

за са вец кім ча сам бы ло не 

на шмат лепш. Асаб лі ва гэ та 

да ты чы ла ся, на прык лад, ад-

роз нен ня ся мё рак і адзі нак. 

І та му ў 70-я га ды з'я ві ла ся 

«пра ба бу ля» ўсіх ця пе раш-

ніх не вя лі кіх ка са вых апа ра-

таў — ме ха ніч ная ма шы на 

«Ане га-3-1М». Па доб ныя на 

яе пры ла ды яшчэ па ру дзе-

ся ці год дзяў та му ста я лі ў ста-

рых кра мах. Ра зам з ёй з'я ві-

ла ся ку ды больш скла да ная 

элект ра ме ха ніч ная ма дэль з 

дзя сят ка мі кно пак. Яны бы-

лі пры зна ча ны для пры ёму 

паш то вых ад праў лен няў. Тут 

зна хо дзіц ца не каль кі клю чоў, 

якія да зва ля юць пры маць 

тэ ле гра му і пад піс ку. А вось 

пры няць па сыл ку бы ло не-

маг чы ма — цыкл апе ра цый 

быў не да стат ко вы.

Уво гу ле, на гру ва шча ны па 

мер ках на ша га ча су знеш ні 

вы гляд элект ра ме ха ніч ных 

агрэ га таў 40—50-га до вай 

даў ні ны — па нэ лі з не каль кі-

мі шэ ра га мі кно пак, чый лік 

вы мя раў ся дзя сят ка мі, — тлу-

ма чыц ца вель мі прос та. Па-

пер шае, тэ ры то рыя СССР 

дзя лі ла ся на па ясы. Для кож-

на га з па ясоў уста наў лі ваў ся 

свой кошт паш то ва га збо ру. 

Па-дру гое, трэ ба бы ло на бі-

раць уруч ную кошт па сыл кі 

і за яў ле ную вар тасць. Асоб-

на — ка лі па тра ба ва ла ся да-

дат ко вая па слу га, на прык лад 

па слаць па сыл ку з тэ ле граф-

ным па ве дам лен нем. Трэ ба 

бы ло па ста ян на апе ры ра ваць 

пе ра клю чаль ні ка мі, ча сам — і 

на ла цін скі ал фа віт. Але ма-

шы на да зва ля ла ад ра зу ж 

на мес цы ра біць для су пра-

цоў ні каў пош ты і ко пію да ку-

мен та, які ад да ваў ся на ру кі 

клі ен ту. Па га дзі це ся, ужо гэ-

та пры кмет на ска ра ча ла час 

ра бо ты. Ад нак з ука ра нен нем 

кам п'ю та раў усе гэ тыя агрэ га-

ты ад пра ві лі ся ў му зей...

Да ро гу 
вы на ход ні кам!

— Ра цы я на лі за тар скі 

рух, шы ро ка рас паў сю джа-

ны ў са вец кі час, за кра нуў і 

пош ту, — пра цяг вае Тац ця-

на Гу зян ко ва. — На прык лад, 

узяць хоць сла ву ты га дзін нік 

на Га лоў паш там це, што па-

каз вае, якая за раз га дзі на 

ў буй ных га ра дах све ту. Ка-

лісь ці ён з па чат кам кож най 

га дзі ны граў ме ло дыю. І гэ та 

бы ло вы на ход ніц тва на шай 

вы твор чай ла ба ра то рыі. 

За гэ та яе ўзна га ро дзі лі.

А яшчэ паш та ві кі пры ду ма-

лі так зва ны «за спа ка яль нік 

вад ка сці». Вы ка рыс тоў ваў ся 

ён у паш то вых ва го нах, якія 

ез дзі лі па мно гіх чы гу нач ных 

лі ні ях. Хоць ка рэс пан дэн цыя 

му сі ла да стаў ляц ца ў як ма га 

больш сціс лыя тэр мі ны, ва гон 

ня рэд ка быў у да ро зе і су ткі, і 

двое. Пад час па езд кі хо чац-

ца па піць той жа гар ба ты або 

ка вы. А як гэ та зра біць, ка лі 

ва гон гой да ец ца і вад касць 

мо жа пра ліц ца? Сі ту а цыю 

вы пра віў не вя лі кі ме та ліч ны 

вы раб, чымсь ці ад да ле на па-

доб ны на вінт ка раб ля з ло-

пас ця мі. Зда ва ла ся б, гэ та 

дра бя за, але коль кі ка рыс ці 

пры нес ла!

А сур гуч сы шоў 
у гіс то рыю

Ёсць у му зеі і элект ра сур-

гуч ні ца. Ка лісь ці пры яе да-

па мо зе на паш то выя ад праў-

лен ні на но сі ла ся рэ льеф ная 

пя чат ка. Яна па цвяр джа ла 

тое, што ні я кая трэ цяя асо ба 

па да ро зе не скра ла та вар-

нае ўкла дан не.

Праў да, ад сур гу чу на шы 

паш таль ё ны ўсё ж ад мо ві-

лі ся, хоць гэ та быў адзін з 

сім ва лаў пош ты яшчэ са ста-

ра даў ніх ча соў — сур гуч ныя 

пя чат кі вы ка рыс тоў ва лі ся 

яшчэ з XІX ста год дзя! Пры-

чы ны гэ та га бы лі прос тыя. 

Па-пер шае, з раз віц цём 

тэх на ло гій вы ка рыс тоў ваць 

сур гуч ста ла не эфек тыў на 

і на ват не бяс печ на. Пры яго 

на гра ван ні вы дзя ля юц ца 

не вель мі ка рыс ныя вы па-

рэ нні, уды хан не якіх да во лі 

шкод нае для ар га ніз ма. Каб 

мі ні мі за ваць іх уз дзе ян не, 

трэ ба аб ста лёў ваць асоб-

ную сіс тэ му вен ты ля цыі на 

ра бо чым мес цы, каб ад вес-

ці пах. Акра мя та го, мож на 

бы ло атры маць і вы твор чую 

траў му, ка лі на ват тро хі рас-

плаў ле на га сур гу чу кап не на 

ру ку. Ну і акра мя та го, па-

трэб ны бы лі вы дат кі на ўты-

лі за цыю ўжо вы ка ры ста ных 

пя ча так.

— Сур гуч так са ма час та 

вы ка рыс тоў ваў ся пры ўпа-

коў цы па сы лак у драў ля ныя 

скры ні, — ка жа Тац ця на Гу-

зян ко ва. — Ка лі ён вы крыш-

ваў ся,то ў пры сут нас ці атры-

маль ні ка па сыл ка ўскры ва-

ла ся і ра біў ся акт во пі су, каб 

упэў ніц ца, што ўсё дай шло ў 

цэ лас ці.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

У кан цы жніў ня мы рас каз ва лі пра тое, як бе ла-

рус кая пош та пра ца ва ла да Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. І ка лі ра ней тэх на ла гіч ныя зме ны за кра на лі 

ар га ні за цыю да стаў кі па ве дам лен няў і ад праў лен-

няў у цэ лым — з'я ві лі ся паш то выя ва го ны, са ма-

лё ты і на ват каль ца вая пош та, — то ўмо вы пра цы 

су пра цоў ні каў ад дзя лен няў паш то вых су вя зяў змя-

ня лі ся, на жаль, не так хут ка. Яшчэ сем дзе сят га доў 

та му аў та ма ты за цыя пра цоў най дзей нас ці зда ва ла-

ся чымсь ці фан тас тыч ным. Як і ра ней, сто сы ліс тоў 

апра цоў ва лі ся пе ра важ на ўруч ную. А іх та ды бы ло 

знач на бо льш, чым у наш час. Тэ ле фон ныя пра-

ва ды да цяг ва лі ся да лё ка не ў кож ную ква тэ ру, як 

ця пер. Пра ма біль ную су вязь і тым больш элект рон-

ную пош ту і ўво гу ле ні хто на ват не чуў. А па тэ ле-

гра фе доў гія па слан ні не ад пра віш, бо та ры фі ка цыя 

ідзе за кож нае сло ва. Вось так ліс та ван не і за ста ва-

ла ся фак тыч на адзі ным срод кам су вя зі.

Тэх ніч ная рэ ва лю цыя 
бе ла рус кай пош ты

Ка са вая элект ра ме ха ніч ная ма шы на «Ане га», 
вы пу шча ная ў 1970 го дзе.

Лі чыль ні кі і арыф мо мет ры «Фе лікс».

Тэ ле граф ны апа рат СТА-67.

З 11 па 13 ве рас ня ў Мін скім ра ё-

не пра хо дзіў XXІІІ Рэс пуб лі кан скі 

кон курс пра фе сій на га май стэр-

ства ра бот ні каў аб' ек таў паш то-

вай су вя зі. 42 ра бот ні цы з усіх 

аб лас цей і Мін ска спа бор ні ча лі 

за зван не най леп шай на ўзроў ні 

кра і ны.

На фі наль ны этап яны пры еха лі з 

ужо вы ка на ным хат нім за дан нем. Яно 

рых та ва ла ся на тэ му «Па слу га го да» 

і бы ло пры све ча на са мым пе ра да вым 

і за па тра ба ва ным у на сель ніц тва пра-

па но вам пош ты. Удзель ні цы так са ма 

прэ зен та ва лі свае рэ гі ё ны з да па мо-

гай ма лых ар хі тэк тур ных фор маў. 

Але, акра мя твор час ці, трэ ба бы ло 

пра дэ ман стра ваць свае ве ды і ўмен-

ні як на тэ а рэ тыч ным іс пы це, так і на 

прак тыч ным за ня тку.

Га лі на Ба ра ноў ская пра цуе паш-

таль ё нам 5-га раз ра ду ў ад дзя лен-

ні № 7 у Ма зы ры. Яна сё ле та ста ла 

най леп шай у кра і не па сва ёй пра фе сіі.

— Ду маю, што мне вель мі па-

шан ца ва ла. Пе рад рэс пуб лі кан скім 

эта пам у нас жа яшчэ быў аб лас ны, 

— згад вае жан чы на. — Мы там па-

каз ва лі свае ўмен ні: аб слу гоў ван не 

па сва ім участ ку, вы да чу пен сій, паш-

то вых ад праў лен няў... Зда ва ла ся б, 

на іс пы це я раб лю тое ж са мае, што і 

кож ны ра бо чы дзень, але вось та кая 

пры ем ная не ча ка насць зда ры ла ся. 

Пра цую я на по шце ўжо сем з па ло-

вай га доў. Прый шла сю ды, та му што 

па да ба ец ца быць у кан так це з людзь-

мі. Яны на ма ім участ ку вель мі доб ра-

зыч лі выя. Праў да, жы ло га сек та ра не 

так шмат — у ма ёй зо не аб слу гоў ван-

ня жы ве ка ля 700 ча ла век. Па жы лыя 

лю дзі вель мі ча ка юць ліс тоў ад сва іх 

сва я коў, якія жы вуць у ін шых кра і нах, 

толь кі іх пры хо дзіць ня шмат. Але за-

тое вель мі ак тыў на пе ра піс ку вя дуць 

ар га ні за цыі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Кон курсКон курс Абра ны най леп шы паш таль ён


