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ЯШЧАР КІ 
НА МАР КАХ

Бел пош та пра цяг вае дру ка ваць мар кі, 

пры све ча ныя ві дам, якія су стра ка юц ца 

ў бе ла рус кай фло ры і фаў не. На гэ ты раз 

на дру кар скі ста нок тра пі лі вы явы трох ві-

даў яшча рак, якія мож на су стрэць у на шай 

краі  не. Гэ та яшчар ка порст кая, жы ва род-

ная і ве ра цен ні ца лом кая. Аў тар ды зай ну — 

Ма ры на Віт коў ская. Мас так — Аляк сандр 

Мі ця нін.

Яшчар ку порст кую ба чы лі ўсе. У яе свет лы ніз 

жы ва та, а на спі не ёсць па ло сы. У вы пад ку не бяс пе кі 

яшчар ка тут жа ад кід вае свой хвост. Вы лу ча ец ца 

вель мі рэз кі мі ру ха мі. Жы ва род ная яшчар ка, у ад-

роз нен не ад порст кай, не ад клад вае яй кі ў зям лю, а 

но сіць іх у са бе. А вось ве ра цен ні цу лом кую, на жаль, 

вель мі час та блы та юць з атрут най змя ёй мя дзян кай 

з-за моц на га па да бен ства і ста ра юц ца зні шчыць. 

Хоць са ма яшчар ка лю дзей не ба іц ца і доб ра пры-

ру ча ец ца. З-за гэ та га яна ўжо тра пі ла ў Чыр во ныя 

кні гі мно гіх ра сій скіх рэ гі ё наў.

Мар кі ад дру ка ва ны ты ра жом па 75 ты сяч эк зэмп-

ля раў кож ная. Акра мя та го, яны вый шлі і ў ма лым 

ліс це. Яго ты раж — 20 ты сяч.

У 1815 го дзе ў мяс тэч ку Мір ад кры ла ся ешы ва — 

ад на з са мых вя до мых яў рэй скіх вы шэй шых на ву-

чаль ных рэ лі гій ных уста ноў. Ешы ва пра ца ва ла на 

Ка рэ ліч чы не амаль 124 га ды і толь кі ў 1939-м змя ні-

ла пра піс ку на віль нюс кую. Ня гле дзя чы на ва ен нае 

лі ха лец це, бу ды нак ешы вы за ха ваў ся і да на шых 

ча соў. У ім раз мяс ці ла ся ад дзя лен не паш то вай су-

вя зі па сёл ка. А ў жніў ні ад бы ло ся яго ўра чыс тае ад-

крыц цё пас ля ра мон ту.

Па мяць аб тым, што тут ка лісь ці зна хо дзі ла ся ешы ва, уве ка-

ве ча на ў ме ма ры яль най дош цы. Яе ўра чыс та ад кры лі га лоў ны 

ра бін са ю за Рэ лі гій ных яў рэй скіх аб шчын Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мар дэ хай Рай хінш тэйн і на мес нік стар шы ні Ка рэ ліц ка га ра ён-

на га вы ка наў ча га ка мі тэ та Рус лан Аб рам чык.

У паш то вым ад дзя лен ні пра цуе два апе ра цый ныя акны, 

якія вы кон ва юць усе паш то выя па слу гі. Так са ма пры ма юц ца 

пла ця жы за ка му наль ныя па слу гі, ма біль ныя тэ ле фо ны, стра-

ха ван не. Уста ля ва ны і пла цеж на-да ве дач ны тэр мі нал.

Да та го ж прос та на мес цы мож на зняць на яў ныя гро шы 

і па поў ніць ра хун кі плас ты ка вых кар так ча ты рох бан каў. Ся-

род іх — Бе ла рус банк, Прі ор банк, МТБанк, Бе ла грап рам банк. 

Ка мі сія за гэ тыя пла ця жы брац ца не бу дзе. Акра мя та го, не-

па срэд на на по шце мож на бу дзе на быць роз ныя та ва ры паў ся-

дзён на га по пы ту, а так са ма за ка заць па куп кі праз спе цы яль ны 

ін тэр нэт-ма га зін.

СУ СВЕТ НЫ 
КАН ГРЭС

За раз у ста лі цы Эфі о піі Адыс-Абе бе пра-

хо дзіць па за чар го вы кан грэс Су свет на га 

паш то ва га са ю за. Ён бу дзе доў жыц ца да 

7 ве рас ня. На аф ры кан скі кан ты нент ад-

пра ві ла ся бе ла рус кая дэ ле га цыя на ча ле з 

на мес ні кам мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за-

цыі На тал ляй Гар дзе ен кай. Уся го ж у Адыс-

Абе бе зна хо дзяц ца дэ ле га ты з 192 кра ін 

све ту.

Су свет на му паш то ва му са ю зу — 144 га ды. Але гэ-

ты па за чар го вы кан грэс, які ар га ні за ваў урад Эфі о піі 

ра зам з Су свет ным паш то вым са юзам, стаў уся го 

дру гім у гіс то рыі. На ім аб мяр коў ва юц ца рэ фор ма 

са ю за і адап та цыя пош ты да асаб лі вас цяў су час-

на га све ту. У тым лі ку — бе ру чы пад ува гу зме ны, 

якія ад бы ва юц ца ў па трэ бах клі ен таў і ў паш то вым 

ася род дзі ўво гу ле. Свае пра па но вы ўня се і на ша 

дэ ле га цыя.

ДА ДНЯ 
ПІСЬ МЕН СТВА

Ура чыс тая цы ры мо нія па мят на га га шэн ня 

спе цы яль на га кан вер та да XXV Дня бе ла-

рус ка га пісь мен ства ад бы ла ся ў Іва на ве.

Мас тац кі кан верт ад дру ка ва ны Мі ніс тэр ствам 

су вя зі і ін фар ма ты за цыі ты ра жом у 20 ты сяч эк-

зэмп ля раў. Ён упры го жа ны эмб ле май свя та і гер-

бам Іва на ва, які ўяў ляе са бой ва раж скі шчыт, на 

бла кіт ным фо не яко га на ма ля ва ны ся рэб ра ны храм, 

раз ме шча ны па між ра га мі за ла той пад ко вы. Ары гі-

наль ная мар ка на ма ля ва ная ў вы гля дзе не каль кіх 

кніг, скрут каў, за па ле най свеч кі, га дзін ні ка і чар ні-

лі цы з пя ром. У ле вым ніж нім ку це ад люст ра ва на 

цэнт раль ная пло шча Іва на ва з Па кроў скай царк вой, 

Кры жаў зві жан скім кас цё лам і бу дын кам рай вы кан-

ка ма.

Цы ры мо нія га шэн ня спе цы яль ным штэм пе лем 

мас тац ка га мар кі ра ва на га кан вер та, якую пра вя лі 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар Пет ры шэн ка, стар шы-

ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана толь Ліс і стар шы ня 

Іва наў ска га рай вы кан ка ма Юрый Бі сун, прай шла 

ка ля па віль ё на РУП «Бел пош та» на цэнт раль най 

пло шчы го ра да.

Акра мя та го, бы ла па га ша на мар ка «Герб Іва на-

ва». Яе ты раж скла дае 54 ты ся чы эк зэмп ля раў. Мар-

ка па поў ні ла се рыю «Гер бы га ра доў Бе ла ру сі».
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Cа «Звяз дою» не за мерз неш!»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў год-

дзе 2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це 
да 10 каст рыч ні ка 2018 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Ся род пад піс чы каў 11.10.2018 го да бу дуць 
ра зы гра ны 7 цеп ла вен ты ля та раў Normann і су-
пер прыз — ЭЛЕКТ РА КА МІН ELECTROLUX. Вы-
ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 
21.10.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.12.2018 г. пры па да чы 
кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або ІІ паў год дзе 2018 го-
да і паш пар та. Пас ля 31 снеж ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі 
пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Са «Звяз дою» не 
за мерз неш!» чы тай це ў ну ма ры га зе ты «Звяз да» ад 4 ве рас ня 2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 05.09.2018 па 31.12.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3366 ад 27.08.2018 г., вы да-
дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

— Як па чы на ец ца і як пра хо дзіць 

пад рых тоў ка да чар го вай пад піс ной 

кам па ніі? Якія ме ра пры ем ствы за пла-

на ва ны і ажыц цяў ля юц ца?

— Пад піс ная кам па нія на пер шае паў-

год дзе 2019-га пач нец ца ўжо вель мі хут-

ка. За раз мы фар мі ру ем пад піс ныя ка та-

ло гі. Рэ дак цыі дру ка ва ных пе ры я дыч ных 

вы дан няў ужо атры ма лі ад нас ліс ты з 

усёй не аб ход най ін фар ма цы яй.

Мы хо чам пры цяг нуць ува гу да пад піс-

кі на дру ка ва ныя СМІ. Для гэ та га шмат 

ро бім. Так, у ад дзя лен нях паш то вай су-

вя зі, на сай це прад пры ем ства, у са цы-

яль ных сет ках, у дру ка ва ных СМІ, на ра-

дыё і тэ ле ба чан ні пра во дзіц ца ак тыў ная 

рэ клам ная кам па нія. Юры дыч ныя асо бы 

атрым лі ва юць за пра шэн ні да афарм лен-

ня пад піс кі.

Але гэ тым мы не аб мя жоў ва ем ся. Рэ-

гу ляр на пра вод зяц ца ак цыі «Дзень чы-

та ча», «Дзень пад піс чы ка». Так са ма на 

па ста ян най асно ве пра во дзіц ца даб ра-

чын ная ак цыя «Па да ры ча со піс дзі ця ці», 

скі ра ва ная на дзі ця чыя да мы. У буй ных 

ад дзя лен нях паш то вай су вя зі па ўсёй 

кра і не ўста ноў ле ны «Дрэ вы даб ра». Што 

гэ та та кое? Кож ны ах вот ны мо жа афор-

міць з да па мо гай та ко га дрэ ва пад піс ку 

на лю бое вы дан не на ад рас дзя цей, якія 

вы хоў ва юц ца ў дзі ця чых да мах. Ак цыя 

пра во дзіц ца з 2014 го да і зай ме ла за 

гэ ты час шы ро кую пад трым ку — дзя-

ку ю чы на шым лю дзям ты ся чы дзя цей 

атрым лі ва юць і чы та юць вы дан ні, пры-

зна ча ныя для іх. Акра мя та го, рас пач нуц-

ца су мес ныя ак цыі ра зам з рэ дак цы я мі 

га зет, дзе бу дзе пры мац ца пад піс ка па 

больш ніз кіх кош тах.

— Коль кі на да дзе ны мо мант вы-

дан няў у пад піс ным ка та ло гу «Бел-

пош ты»?

— Ка та ло гі РУП «Бел пош та» змя-

шча юць больш за ты ся чу най мен няў 

ай чын ных вы дан няў і больш за дзве з 

па ло вай ты ся чы най мен няў за меж ных 

вы дан няў.

— На коль кі моц на но выя тэх на ло гіі 

вы цяс ня юць дру ка ва ныя СМІ?

— Нель га ад маў ляць, што ця пер ін-

тэр нэт стаў ад ной з га лоў ных пля цо вак 

для раз віц ця мно гіх срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі, у тым лі ку і дру ка ва ных. 

Сён ня азна ё міц ца з элект рон най вер сі-

яй боль шас ці вы дан няў мож на бяс плат на 

праз ін тэр нэт у лю бы зруч ны час, што 

боль шасць з нас і ро біць. Ра зам з тым 

па трэ ба ў дру ка ва ных СМІ ў чы та чоў за-

ста нец ца, што мы ба чым на пры кла дзе, 

ска жам, шэ ра гу за меж ны кра ін. Ін шая 

рэч, што пе ра фар ма ту юц ца ты пы вы дан-

няў. На ві ны сыш лі ў ін тэр нэт, а ана лі ты-

ка, жан ра вая жур на ліс ты ка па-ра ней ша-

му вы гля дае больш прэ зен та бель на на 

па пе ры. Не ка жу чы ўжо пра ча со пі сы.

— Іс нуе дум ка, што пад піс ка на 

дру ка ва ныя вы дан ні больш рас паў сю-

джа на па-за ме жа мі буй ных га ра доў. 

Ка лі ўзяць шэсць аб лас цей і Мінск, 

якая пра цэнт ная до ля рас паў сю джан-

ня пад піс кі?

— Удзель ная ва га пад піс кі, пры ня тай 

у Мін ску, скла дае ка ля 9 % ад агуль на га 

пад піс но га ты ра жу.

— Што больш вы піс ва юць бе ла-

ру сы — рэс пуб лі кан скія, аб лас ныя, 

га рад скія, ра ён ныя вы дан ні? Якую 

част ку ад аб' ёму пад піс кі зай ма юць 

ча со пі сы?

— Са мыя за па тра ба ва ныя вы дан ні ў 

на шых бе ла рус кіх пад піс чы каў — рэс-

пуб лі кан скія га зе ты, на дру гім мес цы ча-

со пі сы. Ці ка ва ад зна чыць, што ўдзель ная 

ва га пад піс кі на ча со пі сы скла дае ка ля 

чвэр ці ад агуль на га пад піс но га ты ра жу. 

У рэ гі ё нах, на ту раль на, за па тра ба ва ная 

мяс цо вая прэ са.

— Як шмат у нас вы піс ва ец ца за-

меж ных вы дан няў? Якія кра і ны прад-

стаў ле ны?

— Пад піс ны ты раж за меж ных вы дан-

няў не вя лі кі. Ад усёй пры ня тай на шым 

прад пры ем ствам пад піс кі ён скла дае 

ўся го толь кі 1,7 пра цэн та. Вы дан ні з ін-

шых кра ін атрым лі ва юць пе ра важ на фі-

зіч ныя асо бы. За раз праз на шы ка та ло гі 

ў асноў ным рас паў сюдж ва юц ца га зе ты і 

ча со пі сы Ра сіі, Ка зах ста на і Укра і ны.

— Як час та пра вод зяц ца дні пад піс-

чы ка? На коль кі яны па пу ляр ныя?

— Дні пад піс чы ка пра вод зяц ца рэ гу-

ляр на ў ад дзя лен нях паш то вай су вя зі, 

на буй ных прад пры ем ствах, у ганд лё-

вых цэнт рах, ад мі ніст ра цы ях га ра доў. 

Прак тыч на ні ад но гра мад скае ме ра-

пры ем ства з удзе лам РУП «Бел пош та» 

не пра хо дзіць без ар га ні за цыі пад піс кі 

на дру ка ва ныя срод кі ма са вай ін фар-

ма цыі. Та кі фар мат пра вя дзен ня да зва-

ляе больш цес на па гу та рыць з чы та ча мі, 

да ве дац ца пра іх гус ты. А для рэ дак цый, 

ад па вед на, гэ та най леп шая пад каз ка па 

пла не дзе ян ня.

— Якая са мая да ра гая па зі цыя ў 

пад піс ным ка та ло гу?

— Са мы мі да ра гі мі пад піс ны мі вы дан-

ня мі з'яў ля юц ца за меж ныя на ву ко выя 

вы дан ні. У іх вуз кая мэ та вая аў ды то рыя, 

спе цы я лі за ва ны кан тэкст, што і вы зна-

чае вы со кі кошт



У ПА МЯЦЬ АБ ЕШЫ ВЕ

Ак ту а лііАк ту а ліі  

ПРЭСА ЗА СТА ЕЦ ЦА 
Ў ТРЭН ДЗЕ НА КОЛЬ КІ 

ЗА ПА ТРА БА ВА НА ПАД ПІС КА?

Матэрыялы падрыхтаваў 

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Хут кае рас паў сюдж ван не су час ных 

тэх на ло гій імк лі ва змя ні ла ры нак 

дру ка ва ных СМІ. За раз ужо не су-

стрэ неш чэр гаў у га зет ныя кі ёс кі, 

ды і ў гра мад скім транс пар це не так 

шмат лю дзей едзе з раз гор ну ты мі 

ну ма ра мі све жых га зет. Але ра зам 

з тым пра цяг вае пра ца ваць та кі ін-

стру мент, як пад піс ка. На коль кі яна 

за па тра ба ва на ў су час ным гра мад-

стве? Аб гэ тым рас каз вае на мес нік 

на чаль ні ка ўпраў лен ня рас паў сюдж-

ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел-

пош та» Воль га СІ ДАР ЧУК.


