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Апе ра тар Зі на і да НО ВАК вось 

ужо больш за 44 га ды — з ліс та па-

да 1974-га — ад праў ляе з са ма га 

вя до ма га ста ліч на га паш то ва га ад-

дзя лен ня ліс ты, пе ра во ды, пла ця-

жы, па сыл кі, бан дэ ро лі, вы плач вае 

пен сіі... За без да кор ную пра цу яе 

шмат ра зоў уз на га родж ва лі гра ма-

та мі, аб' яў ля лі па дзя кі.

— На мой вы бар пра фе сіі паў-

плы ва ла тое, што ў 38-м ад дзя лен ні 

су вя зі ў Мін ску пра ца ва ла і цёт ка, 

і стры еч ная сяст ра. Я пры яз джа ла 

да іх, на зі ра ла, як яны пра цу юць. 

І мне спа да ба ла ся. Пас ля за кан-

чэн ня шко лы па сту па ла ў пе да га-

гіч ны ін сты тут, але не прай шла па 

кон кур се. Ну, жыць за неш та трэ ба 

бы ло, і я па да ла ся ў паш таль ё ны. 

Пяць га доў на сі ла ліс ты і га зе ты. 

За гэ ты час скон чы ла тэх ні кум, і 

мя не пе ра вя лі на па са ду апе ра та ра 

да дат ко вых па слуг. Ка неш не, раз-

ва рот быў сур' ёз ны — ад на спра ва, 

ка лі ты па ста ян на на све жым па-

вет ры, но сіш пош ту, і зу сім дру гая, 

ка лі ты ся дзіш увесь ра бо чы дзень 

у па мяш кан ні. Але пас ля пры вык ла 

і пе рай шла на Га лоў паш тамт.

Ра бо чы дзень Зі на і ды Аў ра-

 маў ны доў жыц ца 12 га дзін — з 

вась мі ра ні цы і да вась мі ве ча ра. 

Гра фік — два дні ра бо чыя праз два 

вы хад ныя.

— Ця пер, у век усе агуль на га 

ін тэр нэ ту, мы ад праў ля ем шмат 

звы чай ных ліс тоў. Я заўж ды пра-

па ноў ваю роз ныя ва ры ян ты, каб 

ліст да ад ра са та дай шоў як ма га 

хут чэй. Ці ка ва, што і аб' ём пад піс кі 

на прэ су не змян ша ец ца. Праў да, 

афарм ля юць яе лю дзі больш ста-

ла га ве ку. Іс тот на ад чу ва ец ца бліз-

касць вак за ла. Вось на на ва год нія 

свя ты да нас пры хо дзі ла шмат гас-

цей з Ра сіі. За меж ні кі на бы ва юць 

ах вот на паш тоў кі, куп ля юць ка лек-

цый ныя мар кі. Мы вель мі лёг ка мо-

жам рас па знаць, хто пе рад на мі — 

ту рыст або мяс цо вы жы хар.

Ве лі зар ны пра цоў ны до свед Зі-

на і ды Аў ра маў ны да звя ляе ёй рых-

та ваць ста жо раў, якія ўпер шы ню 

аказ ва юц ца па той бок стой кі.

— Не адзін дзя ся так ча ла век на-

ву чы ла я ўсім сак рэ там пра цы апе-

ра та ра. Не ка то рыя на ват да рас лі 

да кі раў ні чых па стоў. Але ўсе яны 

па чы на лі ме на ві та тут, пры ма ю чы 

пла ця жы, ад праў лен ні, ліс ты...

— А ка лі па раў ноў ваць ця пе-

раш нюю пош ту з той, якая бы ла ў 

1970-я, то што змя ні ла ся?

— Ды прак тыч на ўсё. Ра ней мы 

пра ца ва лі на ве лі зар ных ме ха ніч-

ных ма шы нах «Ака». За раз ма лень-

кія кам п'ю та ры да зва ля юць ра біць 

ра бо ту хут чэй і на дзей ней. Пла цеж, 

які я ад праў ляю праз АРІП, да хо-

дзіць лі та раль на за па ру хві лін, як і 

паш то вы пе ра вод. Ліст, які ад праў-

ле ны пер шым кла сам сён ня, заўт-

ра чы тае ад ра сат. Да рэ чы, ва ўсіх 

ад дзя лен нях паш то вай су вя зі сён ня 

ёсць маг чы масць атрым лі ваць пен-

сіі не за леж на ад мес ца жы хар ства. 

Гэ та па слу га ка рыс та ец ца ве лі зар-

най па пу ляр нас цю. На прык лад, 

не сак рэт, што на зі му дзе ці, якія 

жы вуць у буй ным го ра дзе, час ця-

ком за бі ра юць да ся бе са ста рэ лых 

баць коў. Атрым лі ваць пен сію ў гэ-

тым вы пад ку вель мі зруч на.

Ан жэ ла МА ЛЕЙ КА пра цуе на 

паш там це ад мі ніст ра та рам па-

сы лач най за лы. Яна кан суль туе 

клі ен таў па тым, як пра віль на трэ ба 

па сы лаць ад праў лен ні як па Бе ла-

ру сі, так і за ме жы кра і ны. За дзень 

у за лу пры хо дзіць у ся рэд нім ка ля 

600 ча ла век.

— Пры чым у на ва год нія свя ты 

гэ тая ліч ба бы ла на шмат боль-

шай. Праз на шы ру кі пра хо дзяць 

дзя сят кі ты сяч па сы лак, дроб ных 

па ке таў, бан дэ ро ляў... Са мая па-

пу ляр ная па слу га — гэ та да стаў ка 

з да па мо гай па ско ра най пош ты 

EMS. Мы да стаў ля ем ад праў лен ні 

па прын цы пе «сён ня на заўт ра» і 

«з рук у ру кі».

На ва год няя плынь ад праў лен-

няў сё ле та ака за ла ся вель мі ма гут-

най. Аб' ёмы ад праў лен няў вы рас лі 

ў 4 ра зы. Да та го ж пош та ад сюль 

ад праў ля ец ца 4 ра зы на дзень. На 

ноч не за ста ец ца ні чо га. Але якія 

тут са мыя на пру жа ныя дні?

— Так скла ла ся, што да нас час-

цей за ўсё пры хо дзяць па па ня дзел-

ках і аў то рках. Па ся рэ дзі не тыд ня 

на зі ра ец ца не ка то рае за ціш ша. І з 

пят ні цы да ня дзе лі ў нас зноў шмат 

на вед валь ні каў. Пры чым 

ёсць та кая асаб лі васць, 

што ў вы хад ныя ў нас 

больш ад праў лен няў за 

мя жу.

Су ты ка юц ца ра бот ні-

кі паш там та і з не вель мі 

стан дарт ны мі ад праў лен-

ня мі.

— Быў вы па дак на пя-

рэ дад ні Дня свя то га Ва-

лян ці на. Ма ла ды ча ла век 

прый шоў у па сы лач ную 

за лу з вя ліз ным бу ке там 

руж. Ён рас ка заў, што 

яго дзяў чы на жы ве ў ін шым го ра-

дзе. Хло пец ха цеў да слаць ёй квет-

кі, але не ве даў, як гэ та зра біць. 

Мы вель мі бе раж на іх упа ка ва лі і 

ад пра ві лі па ско ра най да стаў кай. 

Пас ля хло пец прый шоў яшчэ раз 

і вель мі нам дзя ка ваў. А ад ной чы 

пе ра сы ла лі... пчол. Не, усе скры ні 

бы лі за па ка ва ны так, каб ні вод ная 

пча ла не пра рва ла ся ад туль. Але 

на ўся кі вы па дак мы пры ня лі ўсе 

ме ры пе ра сця ро гі. На днях па сы ла-

лі ке ра міч ную пліт ку, кар ці ны, ва-

зы... А дзесь ці га ды ча ты ры та му 

ад нас ад пра ві лі ў Ка на ду тэ ле ві зар 

з вад ка крыш та ліч ным эк ра нам! Ад-

праў нік та ды вель мі пе ра жы ваў, ці 

дой дзе тэх ні ка па той бок Ат лан-

тыч на га акі я на. Мы яго пе ра ка на лі, 

што ўсё зро бім най леп шым чы нам. 

Та ды мы ўкру ці лі яго ў без ліч сла ёў 

плён кі, па ра ло ну і ад пра ві лі служ-

бай EMS. До свед абы хо джан ня з 

па доб ны мі рэ ча мі ў нас ёсць — ба-

ла зе мы ад праў ля ем шмат крох кіх 

су ве ні раў. Праз дзён сем ад праў нік 

прый шоў да нас і моц на дзя ка ваў, 

што тэ ле ві зар дай шоў і пра цуе без 

праб лем. Мы з гэ тым клі ен там пас-

ля па сяб ра ва лі, і ён пры хо дзіў да 

нас з ад праў лен ня мі яшчэ не раз.

Ан жэ ла Ма лей ка пра цуе ў паш-

то вай сфе ры 20 га доў, па ло ва гэ-

та га ста жу пры хо дзіц ца на Мін скі 

га лоў паш тамт. Што ж са мае скла-

да нае пры зно сі нах з клі ен та мі?

— Маё пра ві ла прос тае: я не 

цяг ну на ра бо ту праб ле мы і кло-

па ты, якія зда ра юц ца па-за яе ме-

жа мі. Клі ент пой дзе толь кі ту ды, 

дзе яго су стра ка юць усмеш кай і 

доб рым на стро ем.

У ка са вай за ле зрок кож ны раз 

спы ня ец ца на тэр мі на лах са ма аб-

слу гоў ван ня. Дзя ку ю чы ім мож на 

па слаць за каз ны ліст да двух кі ла-

гра маў. Але ка ля кас усё-та кі на ро-

ду збі ра ец ца бо лей. Ча му так?

— Лю дзі па жы ло га ве ку пе ра-

важ на жа да юць зно сін з ча ла ве-

кам, — ка жа на мес нік на чаль-

ні ка па экс плу а та цыі вы твор-

час ці «Мін ская пош та» Але на 

ПРА КА ПЕ НЯ. — Для мо ла дзі гэ та ў 

ней кай сту пе ні дэ ле га ван не ад каз-

нас ці. Хоць вось мы здо ле лі за ці ка-

віць ма ла дых лю дзей пост кро сін гам. 

Што гэ та та кое? Вы рэ гіст ру е це ся на 

пар та ле www.postcrossіng.

com і вам пры хо дзіць пе-

ра лік ад ра соў, ку ды трэ ба 

ад пра віць паш тоў кі. Вя лі-

кай па пу ляр нас цю ка рыс-

та юц ца карт кі з ві да мі 

Мін ска. Та кім чы нам, гэ-

та рэ аль ная маг чы масць 

па гу та рыць з та кі мі ж 

ама та ра мі пе ра піс кі з ін-

шых кра ін. Элект рон нае 

тэкс та вае па ве дам лен не 

ў ме сен джа ры — гэ та ад-

но, а фі зіч ная, на пі са ная 

ад ру кі паш тоў ка, — гэ та 

зу сім ін шае.

На Га лоў паш там це пе ры я дыч на 

адбываюцца ці ка выя ак цыі. Ад на 

з апош ніх — Дзень руч но га ліс та, 

які прай шоў 23 сту дзе ня. На пра-

ця гу дзвюх га дзін кож ны ах вот ны 

мог да слаць звы чай ную паш тоў-

ку, на пі са ную ад ру кі, бяс плат на 

па Бе ла ру сі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

На днях у Мін скай воб лас ці ад-

бы ла ся знач ная па дзея. Стар-

шы ня Мі набл вы кан ка ма Ана-

толь Іса чан ка ўру чыў па свед-

чан ні «Ча ла век го да Мін шчы-

ны» най леп шым пра цаў ні кам 

і кі раў ні кам прад пры ем стваў і 

ар га ні за цый цэнт раль на га рэ-

гі ё на. У лі ку ўзна га ро джа ных 

і ды рэк тар Мінск ага фі лі яла 

Рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га 

прад пры ем ства «Бел пош та» 

Жан на ША БЕ КА.

Як лі чыць Жан на Ва сі леў на, у 

тым, што яна атры ма ла гэ тае зван-

не, — за слу га ўся го ка лек ты ву. Не 

толь кі апа ра ту ўпраў лен ня Мінск ага фі лі яла 

РУП «Бел пош та», але і ўсіх рэ гі я наль ных 

вуз лоў і ад дзя лен няў паш то вай су вя зі.

— Толь кі дзя ку ю чы су мес най ра бо це ўся-

го ка лек ты ву мы вы кон ва ем па стаў ле ныя 

пе рад на мі за да чы, да ся га ем на ме ча на га, — 

лі чыць Жан на Ша бе ка. — І «Ча ла век го да 

Мін шчы ны» — гэ та ста ноў чая ацэн ка ор га-

на мі ўла ды ра бо ты ўся го ка лек ты ву.

Мін скі фі лі ял са праў ды ста біль на раз ві-

ва ец ца ў ад ной звяз цы з РУП «Бел пош та», 

як част ка буй но га прад пры ем ства паш то вай 

су вя зі. З улі кам су свет ных тэн дэн цый знач ная 

ўва га ад да ец ца ў пер шую чар гу элект рон-

на му ганд лю, па ацэн цы экс пер таў у най-

блі жэй шы час ча ка ец ца яго да лей шы рост. 

А па коль кі ні хто не пры ду маў, як да ста віць 

па ін тэр нэ це прад мет, які ча ла век хо ча ку-

піць, то сег мент ра бо ты пош ты за ста ец ца 

вель мі за па тра ба ва ны. Уза е ма дзе ян не з 

ін тэр нэт-ма га зі на мі, ства рэн не ўмоў яго

клі ен там, каб яны змаг лі за казаць, апла ціць 

і свое ча со ва атры маць па куп ку — у гэ тым і 

ба чаць сваю най пер шую за да чу су пра цоў-

ні кі «Бел пош ты». За да во ле ныя 

спа жыў цы па слу гі, за да во ле ныя і 

паш та ві кі.

Пра цу юць у Мін скім фі лі яле і 

над да лей шым раз віц цём элект-

рон ных па слуг. Гэ тае струк тур нае 

пад раз дзя лен не з'яў ля ец ца ўдзель-

ні кам пі лот на га пра ек та па ака зан-

ні элект рон ных і ад мі ніст ра цый ных 

па слуг на ба зе інф ра струк ту ры 

РУП «Бел пош та». Пра ект пра хо-

дзіць у га ра дах Ба рань Ві цеб скай 

і Фа ні паль Мін скай аб лас цей. У ім 

удзель ні чае ад дзя лен не паш то вай 

су вя зі «Фа ні паль-1» Дзяр жын ска-

га рэ гі я наль на га вуз ла паш то вай 

су вя зі.

— І мы мяр ку ем, што пас ля рэа лі за цыі 

пра ек та пош та ста не на дзей ным па ся рэд-

ні кам ва ўза е ма дзе ян ні па між сель скім 

на сель ніц твам і служ бай «Ад но акно» па 

вы ка нан ні ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, — 

кан ста туе Жан на Ва сі леў на. — Мы ба чым 

сваю функ цыю ў тым, каб вяс ко вы жы хар, 

і не толь кі, змог атры маць лю бы да ку мент, 

да вед ку не па срэд на, не вы хо дзя чы з до ма. 

Яму не трэ ба ехаць у рай цэнтр або сель вы-

кан кам, усё не аб ход нае мож на за ка заць і 

атры маць у паш таль ё на.

Па коль кі ў Мін скай воб лас ці сель ска га 

на сель ніц тва да во лі шмат, то не страч вае 

сва ёй знач нас ці і пад піс ка. Гэ та вель мі важ-

ны кі ру нак ра бо ты паш та ві коў. Га рад скія жы-

ха ры ў асноў ным чэр па юць ін фар ма цыю ў 

ін тэр нэ це. А вось у сель скай мяс цо вас ці іс-

нуе ўстой лі вая тра ды цыя, ка лі дру ка ва ную 

па слу гу цэ няць больш, чым элект рон ную. 

І пош та ўся ляк гэ та му са дзей ні чае, пра па-

ган дуе да лей шае раз віц цё дру ка ва на га сло-

ва і пад трым лі вае на сель ніц тва ў тым, што 

дру ка ва нае сло ва най больш важ кае, больш 

вы ве ра нае і па він на быць заў сё ды.

— Га зе та «Звяз да» на Мін шчы не мае са-

мы вя лі кі ты раж у кра і не на пра ця гу шэ ра гу 

пад піс ных пе ры я даў, — кан ста туе Жан на 

Ша бе ка. — Мы ду ма ем, што гэ тую план ку 

не зні зім і га зе та бу дзе са май чы та най у 

цэнт раль ным рэ гі ё не ся род ін шых аб лас-

цей. «Звяз да» мае пе ра ва гу ся род ін шых 

дру ка ва ных вы дан няў, та му што вы хо дзіць 

на бе ла рус кай мо ве. Ця пер пад піс чы кі ста-

 лі пра яў ляць ці ка васць да род на га сло ва. 

І мы толь кі пад трым лі ва ем гэ тае імк нен не. 

Ка лі ча ла век звяр нуў ся ў ад дзя лен не су вя зі 

па-бе ла рус ку, то яго і аб слу жаць на род най 

мо ве. І ў гэ тым за лог та го, што «Звяз да» 

тры мае вы со кую план ку.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

З УЛІ КАМ СУ СВЕТ НЫХ ТЭН ДЭН ЦЫЙ

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР ДОЙ ДЗЕ Ў КА НА ДУ

Ка са вая за ла Га лоў паш там та.

Бу ды нак Га лоў паш там та ў Мін ску — адзін з са мых вя до мых. 

Вось ужо амаль 64 га ды ка са вы і па сы лач ны за лы што дня 

пры ма юць ты ся чы на вед валь ні каў. Зда ва ла ся б, пра цэс 

ад пра ца ва ны да ідэа лу: прый шоў ча ла век, узяў та лон 

па элект рон най чар зе, ад пра віў па сыл ку або ліст, за пла ціў 

гро шы, атры маў кві тан цыю і пай шоў да лей па сва іх спра вах. 

Але сён ня мы за зір нём па той бок ка са вай стой кі...

Ан жэ ла МА ЛЕЙ КА пры мае па сыл ку.

Зі на і да НО ВАК 
на пра цоў ным мес цы.


