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Мой паш таль ёнМой паш таль ён  

«На ша Ма шач ка»
Так ка ле гі пя шчот на на зы ва юць паш таль ё на пя та га 
раз ра ду Ма рыю Пе ра рэ жку. 21-га до вая дзяў чы на 
пра цуе ў ад дзя лен ні су вя зі Пет ры каў-2 Го мель ска га 
фі лі яла прад пры ем ства.

У паш таль ё ны Ма рыя прый шла два з па ло вай га ды 
та му. Дыс цып лі на ва ная, ста ран ная, аку рат ная... Не дзі ва, 
што дзяў чы на па лю бі ла ся і ка лек ты ву, і мяс цо вым жы-
ха рам, якія на вед ва юць ад дзя лен не. У аба вяз ках юнай 
ра бот ні цы — пры ём пад піс кі на пе ры я дыч ныя вы дан ні, про-
даж ла та рэй ных квіт коў і та ва раў на род на га спа жы ван ня. 
З за дан ня мі Ма рыя спраў ля ец ца. І на ват больш. 
Так, план па пад піс цы за мі ну лы год паш таль ён вы ка на ла на 
105 пра цэн таў, а та ва раў паў ся дзён на га по пы ту рэа лі за ва ла 
на 15 пра цэн таў больш за не аб ход ны мі ні мум.

На чаль ства юную ра бот ні цу хва ліць: усё ж та кі пад-
трым лі вае рэ пу та цыю ад дзя лен ня на вы со кім уз роў ні. 
А Ма рыя пе рай мае во пыт ста рэй шых ка лег і да каз вае, што 
аб слу жыць на по шце хут ка і з усмеш кай мо гуць не толь кі 
ў ста лі цы



Но ва му мік ра ра ё ну — 
но вае ад дзя лен не

Жы ха ры Паўд нё ва г а мік ра ра ё на Го ме ля, вя до ма га як 

104-ы, ця пер аб слу гоў ва юц ца ў но вым па мяш кан ні 

ад дзя лен ня паш то вай су вя зі. З ня зруч на га кі ёс ка 

яно ця пер пе ра еха ла ў бу ды нак ганд лё ва га цэнт ра 

на ву лі цы Дуб раў най, 11.

Пер шыя клі ен ты атры ма лі па да рун кі ў дзень ад крыц ця, 
а ас тат нія больш чым 12 ты сяч бу дуць на вед ваць пош ту 
па ме ры не аб ход нас ці. На цы я наль ны апе ра тар паш то вай 
су вя зі кра і ны чар го вы раз пад крэс ліў га лоў ную сваю мі сію: 
быць блі жэй да клі ен таў. Пло шча но ва га аб' ек та скла дае 
ка ля 40 кв. м. За ўлас ныя срод кі прад пры ем ства зра бі ла 
поў ны комп лекс ра монт ных ра бот, і за раз ад дзя лен не ад-
па вя дае ўсім су час ным па тра ба ван ням. У апе ра цый най 
за ле ар га ні за ва на два пра цоў ныя мес цы, дзе бу дзе ажыц-
цяў ляц ца ўвесь спектр не аб ход ных па слуг, у тым лі ку і 
да стаў ка паш то вых ад праў лен няў. Ство ра ны мак сі маль на 
кам форт ныя ўмо вы як для су пра цоў ні каў ад дзя лен ня, так 
і для клі ен таў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Рэ гі ё ныРэ гі ё ны  

Пер шы на Го мель шчы не 
паш та мат

Аў та ма ты за ва ная паш то вая стан цыя для са ма стой-
на га атры ман ня па сы лак па ча ла пра ца ваць у тэс та-
вым рэ жы ме не да лё ка ад чы гу нач на га і аў та вак за-
лаў — па ву лі цы Кур ча та ва, 2.

Спа чат ку мож на па ду маць, што гэ та бан ка мат ці ін фа-
кі ёск, але ва кол яго раз ме шча ны скрын кі роз ных па ме-
раў. Ды рэк тар Го мель ска га фі лі яла Бел пош ты Га лі на 
ЦЯ РЭ ШЧАН КА га во рыць, што ка рыс тац ца паш та ма там 
прос та:

— Каб з яго да па мо гай атры маць між на род нае паш то-
вае ад праў лен не, трэ ба за рэ гіст ра вац ца на афі цый ным 
сай це Бел пош ты і зра біць пе ра на кі ра ван не па сыл кі на 
го мель скі паш та мат. Ка лі па сыл ка па сту пае ў паш то вы 
тэр мі нал, пры хо дзіць sms-апа вя шчэн не і па ве дам лен не на 
элект рон ную скры ню са спе цы яль ным ко дам. Ка лі па сыл-
ку не за браць на пра ця гу трох дзён, яна бу дзе на кі ра ва на 
ў ад дзя лен не паш то вай су вя зі па мес цы аб слу гоў ван ня 
ад ра са та.

Што важ на, паш та мат пра цуе бяс плат на і круг ла су тач-
на, ён не мае пе ра пын ку на абед і вы хад ных дзён. Лі мі та-
ва ныя па ме ры ад праў лен няў вы зна ча юц ца з улі кам па ме-
ру са май вя лі кай скры ні: шы ры ня — 400 мм, вы шы ня — 
390 мм, глы бі ня — 500 мм. Мак сі маль ная ва га па сыл кі — 
10 кг. Пры на лі чэн ні мыт ных пош лін, а так са ма ў вы-
пад ку апла ты на клад ным пла ця жом на эк ра не ад люст-
ру ец ца су ма, якую тут жа мож на апла ціць бан каў скай 
карт кай. Да рэ чы, для атры ман ня па сыл кі не па трэ бен 
паш парт.

— Пер шая бе ла рус кая 
паш то вая мар ка ўба чы ла 
свет у 1992 го дзе. Як спа лу-
ча е це тра ды цыі і іна ва цыі 
ў сва ёй спра ве?

— За чвэрць ве ка ў аба-
ра чэн не ўве дзе на ня ма ла бе-
ла рус кіх ма рак. Ка лі ка заць 
пра мас тац кія, то іх больш 
за 1200. Гэ та не прос та зна кі 
паш то вай апла ты, а мас тац-
кія мі ні я цю ры з роз ны мі скла-
да ны мі пас ля дру ка ва ны мі да-
пра цоў ка мі.

Тра ды цый ныя па ды хо ды, 
якія мы за хоў ва ем, — гэ та ба-
га тая тэ ма ты ка, якас ны вы-
раб, ап ты маль ныя ты ра жы, 
свое ча со вае ін фар ма ван не. 
А ка лі ка заць пра іна ва цыі 
ў фі ла тэ ліі, то га лоў ны 
дэ віз у на шай ра бо це па-
ві нен гу чаць так: «Не на-
шкодзь!» Бо і сён ня мар-
ка вы кон вае тры функ-
цыі: слу жыць для апла ты 
паш то вых збо раў, уяў ляе 
са бой прад мет ка лек цы-
я на ван ня, з'яў ля ец ца вы-
раз ным срод кам ад люст-
ра ван ня зна мя наль ных 
па дзей у гіс то рыі дзяр жа-
вы і пра па ган ды яе куль-
тур най спад чы ны.

— Як даў но вы кі-
руеце цэнт рам? Ці збі-
ра е це мар кі са мі?

— У каст рыч ні ку бу-
дзе 10 га доў, як я бы ла 
пры зна ча на на чаль ні кам 
вы да вец ка га цэнт ра. За 
гэ ты час бы ло шмат пры-
го жых пра ек таў, ды на міч-
най пра цы, цу доў ных лю дзей! 
У ка лек ты ве ня мно гія ка лек-
цы я ні ру юць мар кі — мы іх не 
збі ра ем, мы імі жы вём.

— Рас ка жы це пра ра бо-
ту над мар ка мі, якія бы лі 
ад зна ча ны спе цы яль най 
прэ мі яй Прэ зі дэн та.

— Пра ект, пры све ча-
ны 135-год дзю з дня на ра-
джэн ня Ян кі Ку па лы і Яку ба 
Ко ла са, рас пра ца ва ла наш 
вя ду чы ды зай нер Але на 
Мядз ведзь. Мас тац кай ас-
но вай ма рак ста лі парт рэ ты 
май строў пя ра, на пі са ныя 
на род ным мас та ком СССР 
Мі ха і лам Са віц кім (з ка лек-
цыі На цы я наль на га мас тац-
ка га му зея). Для афарм лен-

ня кан вер таў Пер ша га 
дня і па лёў ма рач ных 
ліс тоў вы ву ча лі ся ар хі вы 
Дзяр жаў на га лі та ра тур-
на га му зея Ян кі Ку па лы 
і Дзяр жаў на га лі та ра тур-
на-ме ма ры яль на га му зея 
Яку ба Ко ла са.

П а ш  т о  в ы  б л о к 
«500-год дзе бе ла рус ка га кні-
га дру ка ван ня» пад рых та ва-
ны па ма тэ ры я лах з На цы я-
наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. 
У асно ве мар кі — ста рон ка 
з Псал ты ра. Воб раз Фран-
цыс ка Ска ры ны ўва со бі ла 
мас так Тац ця на Доль ская. 
А вя ду чы ды зай нер цэнт ра 
Ма ры на Віт коў ская са бра ла 
ўсё ў адзі ную кам па зі цыю.

— Ці вя лі кі ка лек тыў 
«Мар кі»? Як вы зна хо дзі це 
мас та коў?

— У нас пра цу юць 39 ча-
ла век. Над ства рэн нем ары-
гі нал-ма ке таў паш то вых мі ні-
я цюр шчы ру юць ча ты ры ды-
зай не ры, якія з трым цен нем 
ста вяц ца да лю бі май спра вы. 
Сю жэ ты піль на вы вя ра юц ца 
на гіс та рыч ную ад па вед насць 
спе цы я ліс та мі ў га лі не куль-
ту ры, гіс то рыі і ар хі тэк ту ры.

Пры не аб ход нас ці да ра-
бо ты пры цяг ва юц ца та ле на-
ві тыя мас та кі. Асаб лі ва ха це-
ла ся б ад зна чыць пра фе сій ны 
па ды ход Аляк санд ра Мі ця ні-
на і Тац ця ны Доль скай — аў-
та раў вель мі мно гіх паш то-

вых вы пус каў. На прык лад, 
Аляк сандр Мі ця нін — біё лаг 
па аду ка цыі — спе цы я лі зу-
ец ца на тэ ма ты цы фло ры і 
фаў ны і рас пра цоў вае ўні-
каль ны ма тэ ры ял на пра ця гу 
15 га доў. Яр кі мі і ду шэў ны мі 
атры ма лі ся ле таш нія пра ек-
ты «Шча ня ты» і «Ка ця ня ты» 
з се рыі «Дзі ця чая фі ла тэ-
лія». У сту дзе ні гэ та га го да 
ўве дзе на ў аба ра чэн не се рыя 

ма рак «Пту ша ня ты». Ця пер 
за цвер джа ны і зна хо дзяц ца 
на ста дыі ты ра жа ван ня мас-
тац кія мі ні я цю ры «Вы пуск па 
тэ ма ты цы РСС. За па вед ні кі» 
і «Птуш ка го да. Чор на га ло вы 
шчы гол».

Ра зам з тым мы шу ка ем 
но выя фор мы па да чы ма-
рак, но выя ім ёны. Сё ле та да 
ства рэн ня паш то вай пра дук-
цыі да лу чы лі ся два мас та-
кі — Вік тар Чай чук і Воль га 
Ка па чо ва.

— На коль кі бе ла рус кія 

мар кі за па тра ба ва ны ў фі-

ла тэ ліс таў?

— У све це на зі ра ец ца 
агуль ная тэн дэн цыя зні жэн-
ня ці ка вас ці да ка лек цы я на-
ван ня паш то вых мі ні я цюр. 
Гэ та вы клі ка на раз віц цём ін-
фар ма ты за цыі гра мад ства, 
у пер шую чар гу па срод кам 
ін тэр нэ ту. Але ма гу з упэў не-
нас цю ска заць, што ін та рэс 
да бе ла рус кіх ма рак ёсць.

У кра са ві ку 2017-га ад-
бы ла ся ІХ На цы я наль ная 
фі ла тэ ліс тыч ная вы ста ва 
«Бел фі ла-2017», пры све ча-
ная 25-год дзю пер шай бе-
ла рус кай мар кі і 950-год дзю 
Мін ска. Яна пра во дзі ла ся ў 
рам ках ХХІV Між на род на га 
спе цы я лі за ва на га фо ру му па 
тэ ле ка му ні ка цы ях, ін фар ма-
цый ных і бан каў скіх тэх на ло-

гі ях «ТІ БО-2017». На вы ста ве 
бы ло прад стаў ле на 115 ка-
лек цый з Азер бай джа на, 
Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Гер ма ніі, 
Ка зах ста на, Мал до вы, Поль-
шчы, Ра сіі, Укра і ны. Це шыў 
ак тыў ны ўдзел дзя цей і мо-
ла дзі: у юнац кім кла се экс-
па на ва ла ся 21 ка лек цыя. 
Хо чац ца ак цэн та ваць ува гу 
на тым, што паш то вая мар-
ка ці ка вая і пад рас та ю ча му 
па ка лен ню.

Бе ла рус кі фі ла тэ ліс тыч-
ны ма тэ ры ял ад гру жа ец ца 
на экс парт у 60 кра ін све ту 
па між на род ных кант рак тах 
і пры ват ным аба не мен це 
(876 ка лек цы я не раў). Гэ та 
ра бо та па тра буе асаб лі вай 
уваж лі вас ці і аку рат нас ці, 
та му на зга да ным кі рун ку 
пра цу юць во пыт ныя і ква лі-
фі ка ва ныя спе цы я ліс ты.

— Якія зна ка выя куль-
тур ныя і гіс та рыч ныя па-
дзеі ад люст ру юц ца на 
мас тац кіх мі ні я цю рах у бя-
гу чым го дзе?

— План вы дан ня дзяр-
жаў ных зна каў паш то-
вай апла ты на 2018 год 
прад стаў ле ны раз на пла-
на вы мі знач ны мі тэ ма мі. 
У твор ча га ка лек ты ву 
цэнт ра ёсць ці ка выя ідэі, 
па цвер джа ныя па лі гра-
фіч ны мі маг чы мас ця мі 
дру кар няў. Спа дзя ём ся, 
што вы нік на шай пра цы 
бу дзе яшчэ больш ці ка вы і 
ка лек цы я не рам, і тым, хто 
прос та вы ву чае гіс то рыю і 
шу кае но вых ве даў.

Вось не ка то рыя пра-
ек ты, тэ ма ты ка якіх 
прад стаў ле на ўпер шы ню: 
«400 га доў з дня дру ка-
ван ня пер ша га ў све це 
«Бук ва ра», «Ад мі ра лы 
ва ен на-мар ско га фло ту, 
ура джэн цы Бе ла ру сі», 
мар кі се рыі «Шэ дэў ры 
жы ва пі су з му зе яў Бе ла-

ру сі» з рэ пра дук цы я мі кар цін 
Ай ва зоў ска га, Шыш кі на, Ку-
ін джы, Са ўра са ва.

— На ва шу дум ку, ча му 
мар кі ма юць важ нае зна-
чэн не ў за ха ван ні ду хоў най 
спад чы ны кра і ны?

— Як мы ве да ем, су час-
насць і бу ду чы ня не маг чы-
мыя без мі ну ла га. На ша краі-
на мае ба га тую куль тур ную 
спад чы ну, якая фар мі ра ва-
ла ся на пра ця гу ста год дзяў 
і пе ра да ва ла ся з па ка лен ня 
ў па ка лен не. Важ на за ха-
ваць па мяць пра мі ну лае. 
І ў гэ тым да па ма га юць мар-
кі. Ад люст роў ва ю чы па дзеі 
зна мя наль ныя гіс та рыч ныя 
і су час ныя, паш то выя мі ні я-
цю ры раз ля та юц ца па ўсім 
све це, трап ля юць у аль бо мы 
ай чын ных і за меж ных фі ла-
тэ ліс таў, рас каз ва юць пра 
на шу кра і ну ўлас ці вай ім вы-
раз най мо вай.

Вы пуск кож най мар кі — 
гэ та ад на ча со ва кар пат лі вая 
пра ца, да след чая ра бо та і, 
вя до ма, твор часць. Мож на 
з упэў не нас цю ска заць, што 
паш то выя вы пус кі склад ва-
юц ца ў яр кі, ды на міч ны ле та-
піс дзяр жа вы. Нездар ма даў-
но стаў кры ла тым трап ны вы-
раз «Паш то вая мар ка — гэ та 
ві зіт ная карт ка кра і ны».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



З на го дыЗ на го ды  

ЯР КІ ЛЕ ТА ПІС 
ДЗЯР ЖА ВЫ

БЕ ЛА РУС КІЯ МАР КІ — У 60 КРА І НАХ СВЕ ТУ

ДА РЭ ЧЫДА РЭ ЧЫ
З 29 сту дзе ня да 28 лю та га ўсе ах вот ныя мо гуць паў-

дзель ні чаць у кон кур се-апы тан ні на най леп шую паш то вую 
мар ку Бе ла ру сі 2017 го да.

Для гэ та га не аб ход на зай сці на сайт Бел пош ты ў раз-
дзел «Фі ла тэ лія», спам па ваць бланк ан ке ты, за поў ніць яго, 
па зна чыў шы ну мар мар кі ці бло ка, якія спа да ба лі ся най-
больш, і вы слаць на элект рон ны ад рас vіnch@belpost.by. 
Азна ё міц ца з умо ва мі кон кур су і паў дзель ні чаць у ім мож на 
так са ма ў лю бым ад дзя лен ні су вя зі кра і ны. У гэ тым вы-
пад ку ан ке ту з па мет кай «Кон курс» трэ ба на кі ра ваць 
на ад рас: вы да вец кі цэнтр «Мар ка» РУП «Бел пош та», 
пр. Не за леж нас ці, 10, 220050, г. Мінск.

Ся род усіх удзель ні каў апы тан ня, якія да шлюць ліс ты 
ў тэр мін і на за вуць мар ку-пе ра мож цу, бу дуць ра зы гра ны 
пры зы — на бо ры фі ла тэ ліс тыч най пра дук цыі.

Сё ле та ка лек тыў вы да вец ка га цэнт ра «Мар ка» Бел-
пош ты атры маў спе цы яль ную прэ мію Прэ зі дэн та 
за знач ны ўклад у за ха ван не ду хоў най спад чы ны 
кра і ны. Асоб на бы лі ад зна ча ны пра ек ты, пры све-
ча ныя 500-год дзю бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 
і 135-год дзю з дня на ра джэн ня Ян кі Ку па лы і Яку ба 
Ко ла са. З на чаль ні кам цэнт ра Іры най ШЫ ПІ ЛА ВАЙ 
гу та рым пра мас та коў, што пра цу юць над мі ні я цю-
ра мі, ці ка васць за меж ных ка лек цы я не раў да на шай 
паш то вай пра дук цыі і пла ны на бя гу чы год.


