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НА СЕЛЬ НІ КІ 
ВА ДА ЁМАЎ — 
НА МАР КАХ

З 17 кра са ві ка Мі ніс тэр-

ствам су вя зі і ін фар ма ты за-

цыі вы пу шча ны ў аба ра чэн-

не ча ты ры паш то выя мар кі з 

се рыі «На сель ні кі ва да ёмаў 

Бе ла ру сі». 

Гэ тым ра зам на іх тра пі лі 

плы ву нец аб ля ма ва ны, ко-

люш ка трох ігол ка вая, рач ны 

вуз ка паль цы рак і жы ва род-

ка ба лот ная.

Ты раж ма рак скла дае 

56 ты сяч эк зэмп ля раў.

ПІ ШЫ ЦЕ 
ЛІС ТЫ

Бе ла рус кі ма ла дзёж ны 

кон курс са чы нен няў 

эпі ста ляр на га жан ру 

прай шоў сё ле та ўжо 

двац цаць трэ ці раз. 

Пра во дзіц ца ён ся род 

школь ні каў. У фі нал 

вый шлі сем па слан-

няў, пры све ча ных тэ ме 

свай го ге роя. Пра па на-

ваў яе па тра ды цыі Су-

свет ны паш то вы са юз. 

На гэ ты раз у Швей ца-

рыю ад пра віц ца ву чань 

ма гі лёў скай ся рэд няй 

шко лы № 18 Ула дзі мір 

Гра ба раў. У жу ры, якое 

ацэнь ва ла тво ры, быў 

за про ша ны і ка рэс пан-

дэнт «Звяз ды».

Сем ра бот да та го пе ра-

маг лі ў кож най з аб лас цей 

і ў Мін ску. Школь ні кі пі са лі 

пра Ні ка Вуй чы ча, кас ма на ў-

та Аляк сея Ля во на ва, му-

 зы кан та Ке ві на Дэй ла... Але 

больш за ўсіх чле наў жу ры 

кра нуў апо вед пра Мі шу 

Ма ро за, вуч ня Ар шан ска га 

пе да га гіч на га ву чы лі шча. 

Не дзе ў кан цы 1970-х га доў 

ён пра ца ваў у кал га се ра зам 

з ін шы мі хлоп ца мі. Да па ма-

гаў убі раць буль бу. І вось 

на транс пар цёр кам бай на 

тра піў ір жа вы сна рад. Мі ша 

ху цень ка зняў яго з лен ты 

і па нёс у бок рва, каб вы-

кі нуць. Але ад быў ся вы бух. 

Мі ша за гі нуў на мес цы, але 

вы ра та ваў сва іх сяб роў.

Не ўза ба ве са чы нен не 

бу дзе пе ра кла дзе на на анг-

лій скую мо ву і ад праў ле на 

ў Берн, каб па зма гац ца за 

вік то рыю. Аў та ры шас ці ас-

тат ніх ра бот атры ма юць па-

мят ныя па да рун кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

— Ад най мен ны паш то вы 

блок уве дзе ны ў аба ра чэн-

не сё ле та, у пер шы дзень 

ра бо ты вы стаў кі, — ка жа 

на чаль нік вы да вец ка га 

цэнт ра «Мар ка» РУП «Бел-

пош та» Іры на ША ПІ ЛА ВА. — 

На ім ад люст ра ва ны тан кет-

ка атра да імя С. М. Кі ра ва 

37-й пар ты зан скай бры га ды 

Мін скай воб лас ці і зна ка мі-

тая сцэ на з ар хіў най хро ні-

кі, дзе 3 лі пе ня 1944 го да 

жы ха ры Мін ска ві та юць са-

вец кіх во і наў-вы зва лі це ляў. 

У асно ве спец штэм пе ля — 

фраг мент скульп тур най 

кам па зі цыі ма ну мен та «Бе-

ла русь пар ты зан ская». Ён

на дру ка ва ны ты ра жом 

20 ты сяч эк зэмп ля раў.

Вы пуск гэ ты не звы чай-

ны. Упер шы ню да паш то ва-

га бло ка бы ла вы ка ры ста-

на тэх на ло гія да поў не най 

рэ аль нас ці, якой мо жа ска-

рыс тац ца ўла даль нік лю бо-

га смарт фо на, што пра цуе 

на апе ра цый най сіс тэ ме 

Аndrоіd. У Gооglе Рlау Mаrkеt 

да ступ ная для спам поў ван-

ня бяс плат ная пра гра ма АR 

MАRKА BЕLАRUS.

На вод жу на кар цін ку ка-

ме ру свай го смарт фо на. 

Пра хо дзіць дзве-тры се кун-

ды — і на эк ра не ўз ні кае сю-

жэт, ні бы та з кам п'ю тар най 

гуль ні. Па да ро зе ідуць тан-

кі. Увер се эк ра на з'яў ля ец ца 

не вя лі кі тэкст, які рас па вя-

дае пра гэ ты паш то вы блок. 

З ды на мі каў раз да ец ца гук 

ру ху тан ка вай ка ло ны.

— Вось так мы і здо ле лі 

су мяс ціць тра ды цый ную фі-

ла тэ лію ра зам з су час ны мі 

тэх на ло гі я мі, — пра цяг вае 

Іры на Ша пі ла ва. — Збі раль-

ні кі паш то вых мі ні я цюр — 

гэ та, як пра ві ла, па жы лыя 

лю дзі. І трэ ба, трэ ба па да-

гра ваць ці ка васць у мо ла дзі 

да ка лек цы я на ван ня ма рак. 

Не каль кі па доб ных пра ек таў 

ажыц ця ві ла пош та Ра сіі. 

У іх сё ле та вый шаў на ва год-

 ні вы пуск, дзе ажы ва лі кар-

цін кі, і Сня гур ка кру ці ла ся ў 

тан цы ва кол елак. Не збі ра-

ем ся спы няц ца і мы — ар хіў 

пра гра мы бу дзе рас ці. За-

раз мы за дум ва ем зра біць 

мар ку з да баў ле най рэ аль-

нас цю па бе ла рус кіх на род-

ных каз ках.

Акра мя та го, на стэн дзе 

«Бел пош ты» пра цуе спе цы-

яль ная ін тэр ак тыў ная па-

нэль. З яе да па мо гай мож на 

ад на ча со ва як па гля дзець 

на вы явы паш то вых бло каў, 

якія ўжо вый шлі ў ты раж, так 

і па спра ба ваць іх са браць, 

як ма за і ку, з да па мо гай ад-

мыс ло ва га сты лу са са мо му. 

Тэ ма ты ка бло каў — Вя лі кая 

Ай чын ная вай на, ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні, пры ро да, мульт-

філь мы, ам фі біі і на ват Ханс 

Крыс ці ян Ан дэр сен...

Бя ру сты лус у ру кі. Спа чат-

ку кры ху губ ля ю ся — як жа 

тут што ра біць? Кам па не нтаў 

жа больш за дзя ся так, і трэ ба 

іх усе злу чыць пра віль на. Але 

пас ля ба чу, што вы нік, які му-

сіць атры мац ца, ад люст ра ва-

ны ў якас ці пад каз кі. Не каль кі 

хві лін — і блок з вы ява мі пту-

шак са бра ны. Пас ля за ўва-

жаю, што да стэн да па ды шлі 

дзе ці і спра ба ва лі са браць 

ін шы пазл...

Акра мя та го, по бач з ін-

тэр ак тыў най па нэл лю раз-

мяс ці лі ся ча ты ры віт ра жы. 

Пад імі — экс па на ты, якія са 

сва ёй ка лек цыі прад ста віў 

сла ву ты бе ла рус кі фі ла тэ-

ліст Леў Ко ла саў. Гэ та ка-

рэс пан дэн цыя ча соў ва ен-

на га лі ха лец ця.

— Вось са праўд ны ра ры-

тэт, — пра цяг вае Іры на Ша-

пі ла ва. Па вест ка, якой адзін 

з жы ха роў Лу нін ца быў пры-

зва ны ў рай ва ен ка мат на ву-

чо бу тэр мі нам у паў та ра ме-

ся ца. І ён як раз трап ляе на 

па ча так вай ны. Чы гу нач ны 

кві ток з ко сай па ла сой быў 

толь кі ў адзін ка нец. Ён даб-

 ра ўся да рай ва ен ка ма та, 

і яго ад пра ві лі на вай ну. Ехаў 

ён з дву ма та ва ры ша мі. Яны 

па да ро зе губ ля юц ца. На яго 

за пыт пас ля прый шоў ад каз, 

што адзін з іх за гі нуў, а дру-

гі зна хо дзіц ца на спе цы яль-

ным за дан ні.

А вось і ці ка вае паш то вае 

ад праў лен не прос та з фрон-

ту. У сал да та не бы ло маг чы-

мас ці за кле іць кан верт. Во-

ін ска рыс таў ся ніт кай, якой 

пры шы ваў са бе пад каў не-

рык. Ад на ча со ва «за што паў» 

і ліст. Яшчэ ад на паш то вая 

карт ка бы ла ад праў ле на з

Гер ма ніі ў Са ра таў як раз 

9 мая 1945 го да. Так са ма вы-

 стаў ле ны кан вер ты, на якіх 

ка лісь ці рас пі саў ся Ге рой Са-

вец ка га Са ю за Мі ха іл Яго-

раў, які ў да лё кім 1945 го дзе 

ўста на віў сцяг Пе ра мо гі над 

рэйх ста гам.

— Усе па пкі з гэ ты мі да-

ку мен та мі за хоў ва юц ца 

толь кі ў вер ты каль ным ста-

но ві шчы. Інакш, ка лі іх клас-

ці ад на на ад ну, яны бу дуць 

па шко джа ны. Мы пры бра лі 

са фі ты са скры нак. Цяп ло, 

якое ўтва ра ец ца ў ту бу се, 

мо жа спра ва ка ваць хі міч-

ную рэ ак цыю са ста ры мі 

чар ні ла мі. І ліст мо жа быць 

сур' ёз на па шко джа ны. Але 

звяр ні це ўва гу — гэ ты ліст 

на пі са ны алоў кам амаль 

75 га доў та му, але і да гэ туль 

на ім мож на пра чы таць тэкст. 

Адзі нае — кры ху не зра зу ме-

лы по чырк ва е ну ра ча...

Ад спраў гіс та рыч ных пе-

ра хо дзім да дня сён няш ня га. 

По шце ёсць што пра дэ ман-

стра ваць і ў кі рун ку ІT.

— За раз у нас за вер ша-

на рас пра цоў ка но ва га ін-

тэр нэт-пар та ла, — ка жа на-

чаль нік цэнт ра раз віц ця ін-

фар ма цый ных тэх на ло гій. 

Ана толь НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. — 

Ён ужо да ступ ны ў тэс та-

вым рэ жы ме па ад ра се bеtа.

bеlроst.bу. Так са ма з'я ві ла-

ся но вая ка рыс таль ніц кая 

пра гра ма для тэ ле фо наў на 

Аndrоіd і іОS — BЕLРОST. 

За раз мы вы ра ша ем апош-

нія мо ман ты да тыч на раз мя-

шчэн ня яе ў кра мах Gооglе 

Рlау Mаrkеt і АррStоrе. І на 

пра ця гу ме ся ца яна бу дзе 

апуб лі ка ва ная.

Што ж з'я віц ца ў но вым 

функ цы я на ле? Перш за ўсё, 

ад соч ваць рух паш то ва га 

ад праў лен ня мож на бу дзе 

не па срэд на ў пра гра ме, а не 

толь кі на сай це. Мож на бу-

дзе ства рыць аса біс ты ка бі-

нет і не ўво дзіць за па вет ны 

код са чэн ня кож ны раз. Бу-

дзе маг чы масць на стро іць і 

Рush-па ве дам лен ні, ка лі 

па ве дам лен не бу дзе пры хо-

дзіць прос та на эк ран ма ні то-

ра або ма біль на га тэ ле фо на. 

Так са ма прос та з аса біс та га 

ка бі не та мож на бу дзе вы клі-

каць кур' е ра ЕMS.

— І мы не за бы ва ем пра 

стан дарт ныя сэр ві сы, — пра-

цяг вае Ана толь Не ўмяр жыц-

кі. — На прык лад, знай сці 

най блі жэй шае ад дзя лен не 

пош ты па геа па зі цыі з улі-

кам ча су яго ра бо ты і вы кон-

ва е мых апе ра цый. Асаб лі ва 

гэ та важ на ў вы хад ныя дні — 

су бо ту і ня дзе лю.

На но вым сай це мы скан-

цэнт ра ва лі ан лайн-сэр ві сы. 

Яны бу дуць пе ра пры вя за ны 

да аса біс та га ка бі не та. Там 

мож на бу дзе афор міць пад-

піс ку, у тым лі ку і на плат ныя 

элект рон ныя рэ сур сы. Так-

са ма бу дзе да ступ на функ-

цыя жы во га ча та, ка лі мож-

на бу дзе звя зац ца з апе ра-

та рам і вы ра шыць пы тан не, 

якое хва люе ка рыс таль ні ка. 

Хут ка пла ну ец ца за пус ціць 

Fасеbооk-ме сен джар, а так-

са ма чат у «Тэ ле грам».

— І гэ та яшчэ не ўсё, — 

сцвяр джае Ана толь Не ўмяр-

жыц кі. — Не вы хо дзя чы з 

до ма, мож на бу дзе на ват 

раз лі чыць су му, якую трэ-

ба за пла ціць за паш то вае 

ад праў лен не, — да стат ко ва 

толь кі мець пры са бе прос-

тыя элект рон ныя ва гі. Так са-

ма мы прад стаў ля ем ма біль-

ную пры ла ду «Элект рон ны 

паш таль ён». Яе мэ та — па-

леп шыць сэр віс клі ен таў 

не за леж на ад ад лег лас ці. 

Мы хо чам, каб па слу гі, якія 

аказ ва юц ца ў хат ніх умо вах, 

мак сі маль на на блі зі лі ся да 

тых, што мож на атры маць 

у звы чай ным паш то вым ад-

дзя лен ні. Асаб лі ва гэ та важ-

на для сель скай мяс цо вас ці. 

Фак тыч на гэ ты тэр мі нал уяў-

ляе са бой пе ра нос ную ка су, 

якая мае ў са бе РОS-тэр мі-

нал для апла ты карт ка мі з 

чы пам, бес кан такт най апла-

ты. Ёсць прын тар для дру ку 

чэ каў і ін тэр фэйс для ўво ду 

пер са наль ных да ных. Уста-

ля ва ны на ват ска нер QR-ко-

даў. Так са ма мож на ад пра-

віць ко пію чэ ка на е-mаіl. 

Фак тыч на гэ та — ін фа кі ёск 

у кі шэ ні.

Пра грам нае за бес пя-

чэн не на він кі рас пра ца ва-

на ў Бе ла ру сі, сам апа рат 

так са ма зроб ле ны ў на шай 

кра і не. І на ват ка лі паш-

таль ён пра цуе ў ад да ле най 

вёс цы, дзе на зі ра юц ца пе-

ра боі з ма біль най су вяз зю, 

то да ныя мож на за ха ваць на 

флэш цы ў за шыф ра ва ным 

вы гля дзе. На пра ця гу ся мі 

дзён яны бу дуць пе ра да дзе-

ны на сер ве ры Бел пош ты, 

як толь кі апа рат зло віць сіг-

нал ад ма біль най выш кі.

Тэх ніч ную на він ку бу-

дуць па куль што тэс та ваць 

у Дзяр жын скім і Ар шан скім 

ра ё нах не каль кі ме ся цаў. 

Старт экс пе ры мен та пры-

зна ча ны на ка нец чэр ве ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Про фіПро фі

ПАШ ТАЛЬ Ё НЫ 
БЫ ВА ЮЦЬ І МА БІЛЬ НЫЯ

Вы стаў ка «ТІ БО-2019» — гэ та маг чы масць для 

вя ду чых тэх ніч ных кар па ра цый пра дэ ман стра ваць 

свае най ноў шыя рас пра цоў кі. На ту раль на, што 

яна пры цяг вае да ся бе шмат ін та рэ су з бо ку 

на вед валь ні каў. «Бел пош та» так са ма не вы па ла 

з мэй нстры му. Сё ле та стэнд на цы я наль на га 

паш то ва га апе ра та ра быў пры све ча ны ад ра зу 

дзвюм тэ мам. У год 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец кіх аку пан таў як жа не зга даць пра адзін 

з най важ ней шых склад ні каў вой ска — па ля вую 

пош ту, якая да зва ля ла бай цам пад трым лі ваць 

су вязь з род ны мі і бліз кі мі? Ка неш не ж, паш та ві кі 

па ка за лі і свае тэх ніч ныя ці ка він кі, якія не ўза ба ве 

ўвой дуць у пра фе сій ны по быт.


