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Кон курс пра фе сій на-

га май стэр ства — даў но 

ўста ля ва ная тра ды цыя 

РУП «Бел пош та». Ён па вы-

шае пра фе сій ны ўзро вень 

паш то вых су пра цоў ні каў, 

якія дзе ляц ца су мес ны мі на-

пра цоў ка мі, аб мень ва юц ца 

на за па ша ным до све дам, і 

ўма цоў вае кар па ра цый ны 

дух. Што і не дзіў на: бе ла-

рус кая пош та сён ня — гэ та 

шмат ты сяч ны ка лек тыў вы-

со ка ква лі фі ка ва ных спе цы-

я ліс таў, якія ад да ныя сва ёй 

пра фе сіі. Па між міль ё на мі 

клі ен таў яна ва ўсе ча сы за-

ста ец ца важ ным і на дзей-

ным звя ном.

— Та кая сіс тэ ма па па-

вы шэн ні пра фе сій на га май-

стэр ства, якая на ла джа на ў 

на шай ар га ні за цыі, вель мі 

важ ная, — за зна чыў у пры-

ві таль ным сло ве ге не раль-

ны ды рэк тар РУП «Бел-

пош та» Ула дзі мір МА ТУ-

СЕ ВІЧ. — Ад ва шай пра цы, 

дак лад нас ці, пра фе сі я на-

ліз му, ад каз нас ці, не раў на-

душ ных ад но сін да лю дзей, 

якія даў но ста лі ві зі тоў кай 

Бел пош ты, за ле жыць да-

лей шая перс пек ты ва раз віц-

ця на ша га прад пры ем ства. 

Сён няш няя пош та — гэ та 

комп лекс ны цэнтр ака зан-

ня на сель ніц тву не толь кі 

паш то вых, але і ін шых най-

важ ней шых са цы яль ных 

па слуг — ад бан каў скіх і 

фі нан са вых да ганд лё вых. 

Апош нім ча сам па ча ло ся і 

раз віц цё дзяр жаў ных элект-

рон ных па слуг. Пош та ады-

гры вае вель мі вя лі кую ро лю 

і ў рэ гі ё нах дзя ку ю чы за бес-

пя чэн ню са цы яль на важ най 

пра дук цы яй, за ста ю чы ся 

ча сам адзі най кроп кай у 

на се ле ным пунк це, дзе гэ-

тыя та ва ры мож на на быць. 

Мы ідзём у на гу з су час ны мі 

тэх на ло гі я мі. У най блі жэй-

шы час за пус цім шэ раг пра-

ек таў, дзя ку ю чы якім кож ны 

су пра цоў нік, кі раў нік паш-

то ва га ад дзя лен ня ад чуе 

на са бе, што пра ца ста ла 

кры ху ляг чэй шай, больш 

апе ра тыў най, што зро біць 

нас яшчэ больш за па тра ба-

ва ны мі. Але якія б су час ныя 

тэх на ло гіі і сэр ві сы не пры-

хо дзі лі б на на шу пош ту, як і 

ра ней, клю ча вы фак тар пры 

ра бо це з клі ен та мі — гэ та 

ква лі фі ка ва нае і хут кае аб-

слу гоў ван не, а так са ма вет-

лі выя ад но сі ны.

Ат мас фе ра ду ху спа бор-

ніц тваў ві та ла з са ма га па-

чат ку кон кур са. Ка ман ды не 

толь кі па каз ва лі твор чы ну-

мар, але ад на ча со ва прэ зен-

та ва лі і фір мен ны кас цюм. 

За тым кан кур сан ты са бра-

лі ся на пра вер ку да маш-

ня га за дан ня «Ін фар муй. 

Пра па ноў вай. Пра да вай». 

Па коль кі пош та ад но сіц ца 

да сфе ры па слуг, то адзін з 

клю ча вых мо ман таў — аб-

слу жыць клі ен та так, каб 

ён прый шоў сю ды яшчэ не 

адзін раз. Як жа гэ та зра-

біць пра віль на? На прык лад, 

ка ман да ста ліч ных паш та ві-

коў ства ры ла спе цы яль ны 

ві дэа ро лік, у якім дас ка на ла 

бы лі ра за бра ны ўсе маг чы-

мыя па мыл кі з бо ку апе ра-

та ра. За гэ та яны і атры ма лі 

пер шае мес ца. Ка ман ды ж 

з рэ гі ё наў па ка за лі тэ ат ра лі-

за ва ныя сцэн кі і на ват зла-

дзі лі «Паш то вы батл».

Тэ ме Го да ма лой ра-

дзі мы бы ло пры све ча на 

асоб нае за дан не. Ка ман-

ды па він ны бы лі прэ зен та-

ваць ма лыя ар хі тэк тур ныя 

фор мы, якія б ад люст роў-

ва лі асаб лі вас ці рэ гі ё наў, 

што яны прад стаў ля юць. 

Гэ та бы ло іх да маш нім за-

дан нем. Прад стаў ні кі Ві-

цеб скай воб лас ці, на прык-

лад, пры вез лі ме та ліч нае 

дрэ ва, у вы гля дзе ліс точ-

каў яко га вы сту па лі «кро-

пель кі» з наз ва мі га ра доў 

краю. З Брэсц кай воб лас ці 

пры бы ла цэ лая ар хі тэк тур-

ная ін ста ля цыя — вя лі кая 

лаў ка, пле це ная бік лаж ка, 

ко шык з га род ні най, са да-

ві ной і сноп. Мін ча не ўста-

ля ва лі вя лі кі ма кет цэнт ра 

бе ла рус кай пош ты — бу-

дын ка Га лоў паш там та.

Вы явіць пе ра мож цу ў 

гэ тай на мі на цыі для жу ры 

бы ло ня прос тай за да чай, 

па коль кі кож ная ка ман да 

пра яві ла твор чы па ды ход і 

ін ды ві ду аль насць пры прэ-

зен та цыі ма лой ар хі тэк-

тур най фор мы. Та му жу ры 

пры ня та ад на га лос нае ра-

шэн не пры знаць пе ра мож-

ца мі і ўзна га ро дзіць усе ка-

ман ды.

Агуль ным жа пе ра мож-

цам ста ла ка ман да Мінскага 

фі лі яла, якая атры ма ла дып-

лом і га на ро вы ку бак. Ад на 

з яе ўдзель ні каў — Тац ця-

на Шруб, на чаль нік аб' ек та 

паш то вай су вя зі «Ба ры-

саў-5». Яна за ня ла пер шае 

мес ца ся род на чаль ні каў 

га рад скіх аб' ек таў паш то-

вай су вя зі.

— Са мае скла да нае для 

мя не — гэ та пра вер ка тэ а-

рэ тыч ных і прак тыч ных ве-

даў. На дру гі дзень кон кур-

су трэ ба бы ло ад ка заць на 

20 пы тан няў у спе цы яль ным 

тэс це. І вось як быц цам бы 

ўсё ве да еш, а сфар му ля-

ваць на па пе ры на ват кры ху 

і нязвыкла.

Ці ка ва, што най леп шай 

ся род кі раў ні коў сель скіх 

аб' ек таў паш то вай су вя зі 

ста ла так са ма прад стаў ні-

ца Ба ры саў ска га ра ё на. Іна 

Жыл ко кі руе ад дзя лен нем, 

якое зна хо дзіц ца ў вёс цы 

Ніў кі.

— Пад рых тоў ка да кон-

кур су бы ла пра цяг лая, аб'-

ём ная. Шту дзі ра ва лі тэ о рыю 

на но ва, каб ве даць кож ную 

дро бязь у аб слу гоў ван ні. 

Што ка заць — ня лёг кая на-

ша пра фе сія, але вель мі 

ад каз ная, па трэб ная і неза-

менная.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ
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У го нар кас ма на ўтаў
Мі ну лы ты дзень у Мін ску азна чыў ся пра вя-

дзен нем 31-га Між на род на га кан грэ са Аса-

цы я цыі кас міч ных па лё таў. 

Да гэ тай па дзеі бы ла пры мер ка ва на і прэ зен-

та цыя ад най мен на га паш то ва га пра ек та. Ён скла-

да ец ца з мас тац кай паш то вай мар кі, кан вер та 

Пер ша га дня, спе цы яль на га па мят на га штэм пе ля 

і мас тац кай не мар кі ра ва най карт кі. Мар ка ад-

дру ка ва на ты ра жом у 48 ты сяч эк зэмп ля раў. Яе 

мас тац кай ас но вай стаў ла га тып між на род на га 

кан грэ са.

Фо ру мы та ко га маш та бу пра вод зяц ца толь кі 

ў тых кра і нах, дзе вы рас лі кас ма на ўты. З Бе ла-

ру сі за ме жы зям ной ат мас фе ры ад праў ля лі ся 

трое: Пётр Клі мук, Ула дзі мір Ка ва лё нак і Алег 

На віц кі.

Па мя ці Із ра і ля Ба са ва
100 га доў та му ў го ра дзе Мсці сла ве на ра дзіў-

ся сла ву ты мас так Із ра іль Ба саў. Ён ства рыў 

свой вы раз ны і па зна валь ны стыль. Мас тацт-

ва знаў цы лі чаць, што ён ажыц ця віў вяр тан не 

да тра ды цый еў ра пей ска га ма дэр ніз му.

З ся рэ дзі ны 1970-х твор часць Із ра і ля Ба са-

ва бы ла не да ступ най для шы ро кай пуб лі кі з-за 

не га тыў на га стаў лен ня ар га ні за та раў вы ста вак. 

Са праўд ны рэ не санс ад быў ся ў па чат ку 90-х га-

доў, ка лі па лот ны мас та ка па тра пі лі на вы стаў кі 

ан дэг раў нду спа чат ку ў Мін ску, а пас ля ў Маск ве 

і Іе ру са лі ме.

Да юбі лею мас та ка вы пу шча ны спе цы яль ны 

кан верт з ары гі наль най мар кай. На ёй на ма ля ва-

ны аў та парт рэт Із ра і ля Ба са ва. Ілюст ру юць кан-

верт кар ці ны «Мінск. Поў дзень» і «Зя лё ны Мінск», 

ство ра ныя ў 1960 і 1961 га дах.

Ты раж кан вер та скла дае 20 ты сяч эк зэмп ля раў. 

Па мят нае га шэн не ад бу дзец ца 9 каст рыч ні ка.

Аляк санд ра-
Не ўска му хра му — 120!

Гэ ты храм — пом нік ар хі тэк ту ры, які ста іць 

у Мін ску на Вай ско вых мо гіл ках, ад мет ны 

тым, што за ха ваў ся да на шых дзён прак тыч-

на ў пер ша па чат ко вым вы гля дзе, ня гле дзя-

чы на вой ны і ча сы ва яў ні ча га атэ із му.

Да юбі лею хра ма ў ка мер най за ле Вя лі ка га тэ-

ат ра Бе ла ру сі ад бы ла ся прэ зен та цыя паш то ва га 

пра ек та, пры мер ка ва на га да 120-год дзя Аляк-

санд ра-Не ўска га хра ма ў Мін ску. Мі ніс тэр ства 

су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 

Рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства паш-

то вай су вя зі «Бел пош та» пад рых та ва лі да гэ тай 

да ты ад мыс ло вы паш то вы пра ект, які скла да ец ца 

з мас тац ка га мар кі ра ва на га кан вер та і спе цы яль-

на га па мят на га штэм пе ля.

Та ры фы 
кры ху да ра жэ юць

З 15 ве рас ня ў Бе ла ру сі змя ні лі ся та ры фы 

на не ка то рыя па слу гі па пе ра сыл цы між на-

род ных паш то вых ад праў лен няў. 

Так, каб па слаць прос тую паш тоў ку або ліст 

ма сай да 20 гра маў, ця пер трэ ба бу дзе да пла ціць 

шэсць ка пе ек. Пры гэ тым рас цэн кі на пе ра сыл ку 

між на род ных ад праў лен няў па ско ра най пош ты 

ў Аў стра лію, Гер ма нію, Ка зах стан, Кі тай, Літ ву, 

Поль шчу, ЗША і Укра і ну за ста нуц ца ня змен ныя. 

Ра ней шы та рыф дзей ні чае і на пе ра сыл ку паш-

то вых ад праў лен няў унут ры Бе ла ру сі



Най леп шых 
пра фе сі я на лаў 

вы зна чы лі пад Мінск ам
На ба зу ад па чын ку «Друж ба», што зна хо дзіц ца 

па блі зу Аст ра шыц ка га Га рад ка, на мі ну лым 

тыд ні з'е ха лі ся не каль кі дзя сят каў на чаль ні каў 

і на мес ні каў на чаль ні каў аб' ек таў паш то вай 

су вя зі. На пра ця гу трох дзён там пра хо дзіў 

рэс пуб лі кан скі кон курс пра фе сій на га 

май стэр ства. Знаў цы паш то вай спра вы, 

якія па спя хо ва прай шлі ад бо рач ныя эта пы 

спа бор ніц тва ў аб лас ных фі лі ялах, са бра лі ся 

там двац цаць дру гі раз. Сё ле та кон курс 

быў пры све ча ны Су свет на му дню пош ты 

і Го ду ма лой ра дзі мы.

КонкурсКонкурс  


