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Вік та ры на 
да свя та

Сён ня ад зна ча ец ца Су свет ны дзень 
пош ты. Гэ тае пра фе сій нае свя та ўпер-
шы ню бы ло ўста ноў ле на ад мыс ло вым 
паш то вым кан грэ сам, які прай шоў у 
То кіа роў на паў ста год дзя та му. Зроб-
ле на гэ та бы ло ў го нар га да ві ны ства-
рэн ня Су свет на га паш то ва га са ю за, 
які ад ліч вае сваю гіс то рыю з 1874-га. 
Увесь гэ ты час струк ту ра пла не тар на-
га маш та бу аказ ва ла ма гут ную пад-
трым ку ў пра грэ се паш то вых па слуг, 
цал кам бы ла зме не на ла гіс ты ка.

І вось да гэ тай да ты «Бел пош та» 
за пра шае ўсіх ах вот ных у вы дзе ле-
ныя ад дзя лен ні паш то вай су вя зі ўсёй 
кра і ны. Су пра цоў ні кі прад пры ем ства 
пад рых та ва лі для на вед валь ні каў па-
зна валь ныя пы тан ні, якія бу дуць да-
ты чыц ца гіс то рыі пош ты і па слуг, якія 
яна аказ вае. Удзель ні кі вік та ры ны, якія 
пра віль на ад ка жуць на пы тан ні, атры-
ма юць у якас ці пры зоў су ве ні ры.

Поў ны спіс та кіх ад дзя лен няў да-
ступ ны на сай це «Бел пош ты». У Мін-
ску ж вік та ры на прой дзе ў ад дзя лен ні 
су вя зі № 13 (якое мес ціц ца па ву лі-
цы Ко ла са, дом 31) з 10 да 11 га дзін. 
Дру гім пунк там абра ны паш тамт. Там 
вік та ры на бу дзе пра во дзіц ца з 16 да 
18 га дзін. Не пра пус ці це та кую маг-
чы масць!

Па він шуй це 
ма ту лю

Ця пер у кра і не пра хо дзіць Ты дзень 
ма ці. Да гэ тай да ты ў вы дзе ле ных ад-
дзя лен нях паш то вай су вя зі па ўсёй 
рэс пуб лі цы пра хо дзіць ак цыя «Па-
він шу ем ма му ра зам!». На вед валь ні-
кі змо гуць на быць паш то выя карт кі, 
на пі саць цёп лыя рад кі сва ім лю бі мым 
ма мам і па він ша ваць іх з бу ду чым свя-
там. Паш тоў кі дой дуць да сва іх ад ра-
са таў бяс плат на.

У Мін ску 
су стрэ лі ся 
пост кро се ры

Аб мен паш тоў ка мі з ад ра са та мі па 
ўсім све це на бі рае ў на шай кра і не па-
пу ляр насць. На шы карт кі да зва ля юць 
рас ка заць жы ха рам ін шых кра ін пра 
бе ла рус кі фальк лор, на цы я наль ныя 
строі, свя ты, аб ра ды, тво ры мас тац-
тва, пом ні кі ар хі тэк ту ры, сла ву тых лю-
дзей... Да кан ца гэ та га го да «Бел пош-
та» пла нуе вы пус ціць не каль кі сю жэ-
таў на тэ му гіс то рыі пош ты, гра шо вых 
зна каў Бе ла ру сі, фло ры і фаў ны... 
І ка неш не ж, не за ста нец ца па-за ўва-
гай на ва год няя тэ ма ты ка.

І вось на пя рэ дад ні Су свет на га дня 
пош ты ў пра сто ры му зея ар хі тэк тур-
ных мі ні я цюр «Кра і на мі ні» са бра лі-
ся 53 пост кро се ры з усёй Бе ла ру сі. 
Са мым юным з іх бы ло ўся го 10 і 11 
га доў! Дзве дзяў чын кі атры ма лі па да-
рун кі ад ар га ні за та раў.

Мах ля ры 
ак ты ві за ва лі ся

Ча роў нае сло ва «вый грыш» лас кае 
ву шы, пес ціць зрок і... ча сам пе рад ае 
аса біс тыя звест кі ў ру кі ін тэр нэт-мах-
ля роў. Так, ка рыс таль ні кі элект рон-
най пош ты па ча лі атрым лі ваць па ве-
дам лен ні, ад праў ле ныя ні бы та ад імя 
«Бел пош ты». У іх па ве дам ля ец ца пра 
вый грыш но ва га смарт фо на. А каб 
атры маць не ча ка ны па да ру нак, ад-
праў шчы кі пра па ну юць вы браць па да-
рун ка вую ка роб ку, пас ля пе рай сці па 
спа сыл цы, па цвер дзіць свае звест кі і 
пе ра лі чыць пяць руб лёў за да стаў ку.

«Бел пош та» ад зна чае, што ні я кіх 
ро зыг ры шаў каш тоў ных пры зоў яна 
не пра во дзіць. Та кім чы нам не вя до-
мыя мах ля ры атрым лі ва юць не толь кі 
гро шы, але і паш парт ныя да дзе ныя. 
У якіх мэ тах яны іх вы ка рыс та юць — 
не вя до ма.

Пра ўсе ак цыі на цы я наль ны паш то-
вы апе ра тар па ве дам ляе вы ключ на на 
сва ім сай це belpost.by.

— Па мя та е це, ра ней на кан-
вер тах і паш тоў ках бы ла цэ лая 
ін струк цыя аб тым, як трэ ба пра-
віль на пі саць ліч бы ін дэк са? — 
пытаецца на мес нік на чаль ні ка 

вы твор час ці «Мін ская пош та» 

Та ма ра ДЗЕР БАН. — Гэ та бы ло 
важ на для яшчэ са вец ка га сар-
та валь на га аб ста ля ван ня. Рас-
па знаць дру ка ва ныя лі та ры і тым 
больш ру ка піс ныя ў гра фах «Ка-
му» і «Ку ды» бы ло для та га час-
ных тэх на ло гій звыш на ту раль най 
за да чай. А вось «на ву чыць» ма-
шы ну ідэн ты фі ка ваць ліч бы, на ма-
ля ва ныя па кро пач ках, ака за ла ся 
больш па сіль ным. Ды і тое вя лі кую 
коль касць ра бо ты да во дзі ла ся ра-
біць уруч ную. Пра ве дзе ны не там 
штры шок або на пі са ная не так ліч-
ба тут жа «вы бі ва ла» па мыл ку.

Су час нае ж аб ста ля ван не 
з'я ві ла ся на «Мін скай по шце» 
па раў наль на не так даў но — 
у 2012 го дзе. Але на груз ка на яго 
іс тот ная. Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, 
што за су ткі праз цэх пра хо дзіць 
у ся рэд нім ка ля 90 ты сяч паш то-
вых ад праў лен няў. Ка лі ўзва жыць 
та кую ма су ліс тоў, то яна бу дзе 
скла даць кры ху менш за паў та ры 
то ны. А, на прык лад, пе рад на ва-
год ні мі свя та мі гэ тую коль касць 
мож на сме ла мно жыць удвая.

— Але ў ма шы ну тра пяць не ўсе 
ліс ты. На прык лад, іс нуе аб ме жа-
ван не па таў шчы ні. І яно да во лі іс-
тот нае — да шасці мі лі мет раў. Усё, 
што пе ра вы шае гэ ты па каз чык, у 
тым лі ку і дроб ныя па ке ты, — ідзе 
на руч ную апра цоў ку. Кан вер ты 
фар ма ту А4, да рэ чы, так са ма ад-
праў ля юц ца вы ключ на ту ды.

Пра цэнт аў та ма тыч най сар ці-
роў кі да хо дзіць да 70. Яго мож на 
па вя лі чыць, ба ла зе за пас ёсць. 
Але мяч у гэ тым вы пад ку на ба ку 
тых, хто ад праў ляе ліс ты.

— Ня рэд ка зда ра ец ца так, што 
на ша ма шы на не мо жа ка рэкт на 
рас па знаць ад рас і пра віль на яго 
су ад нес ці з па трэб най ячэй кай, 
якая ад па вя дае ра бо ча му ўчаст-
ку, — за ўва жае на чаль нік цэ ха 

пісь мо вай ка рэс пан дэн цыі і 

гіб рыд най пош ты вы твор час ці 

«Мін ская пош та» Ак са на ЗУ ЕЎ-

СКАЯ. — Пры чын тут, як пра ві ла, 
дзве. Пер шая — гэ та ар фа гра фіч-
ныя па мыл кі ў ад ра се. На прык-
лад, што да Мін ска, то пра спект 
Лю бі ма ва не раз пе ра тва раў ся ў 
пра спект Лю бі ма га. Але та ко га 
най мен ня не іс нуе ў рэ аль нас ці! 
А яшчэ ў ча ла ве ка мо жа быць 
не раз бор лі вы по чырк. У та кім 
вы пад ку «праб лем ныя» ліс ты ад-
праў ля юц ца на ві дэа ка дзі ра ван-

не. Пры да па мо зе спе цы яль на га 
пра грам на га за бес пя чэн ня ад рас 
на ма ні то ры па вя ліч ва ец ца шмат-
кроць, што да па ма гае пра віль на 
зра зу мець лі та ры. Але гэ та маг-
чы ма не заўж ды. У 10 % вы пад-
каў бяс сіль нае і яно. У та кім ра зе 
за гад ка вае ад праў лен не ад да юць 
да спе цы я ліс таў, якія зай ма юц ца 
руч ной сар ці роў кай. Ад нак кож ны 
дзень за ста ец ца ліс тоў дзе сяць, 
дэ шыф ра ваць по чырк на якіх не 
пад сі лу і ім. Та ды іх вяр та юць па 
ад ра се, з яко га бы ло зроб ле на 
ад праў лен не.

Ці ка ва, што да тыч на ка рэс пан-
дэн цыі, якую ад праў ля юць юры-
дыч ныя асо бы, та кой праб ле мы 
амаль не іс нуе. Спра ва ў тым, што 
яны, як пра ві ла, на кан вер тах усю 
не аб ход ную ін фар ма цыю дру ку-
юць. І та му толь кі адзін ліст з сот ні 
не прой дзе з пер ша га ра зу аў-
та ма тыч ную сар ці роў ку, ды і тое 
гэ та звя за на з тым, што, на прык-
лад, у ад праў шчы ка быў вель мі 
блед на на дру ка ва ны ад рас.

— Но вая ка рэс пан дэн цыя па-
сту пае ў цэх пісь мо вай ка рэс пан-
дэн цыі і гіб рыд най пош ты ўвесь 
час на пра ця гу дня, — ка жа Та-
ма ра Дзер бан. — У нас па Мін ску 
пра цу юць 20 марш ру таў вы ем кі 
па 509 паш то вых скры нях. Ка лі 
кі роў ца са браў пош ту, то пры яз-

джае і здае свае на быт кі. З ад-
дзя лен няў паш то вай су вя зі да 
нас пры во зяць пош ту два ра зы 
на дзень. А вось з аб лас цей — 
раз на су ткі. І ад туль па ступ лен ні 
бы ва юць вы ключ на ў мяш ках.

Што да ран жы ра ван ня па ча-
се ад праў лен ня ма шын, то яно 

вель мі жорст ка рэг ла мен та ва на. 
Спа чат ку ад пра віц ца ка рэс пан-
дэн цыя ў аб лас ныя цэнт ры. У мін-
скія паш то выя ад дзя лен ні рэй сы 
па чы на юц ца блі жэй да ра ні цы. 
Спра ва ў тым, што ад на ча со ва 
з ліс та мі, па сыл ка мі і дроб ны мі 
па ке та мі аў та ма бі лі вя зуць і пе-
ры я дыч ныя дру ка ва ныя вы дан ні. 
А та кая іс тот ная роз ні ца ў ча се 
аб умоў ле на ад лег лас цю.

А вось паш то вых ва го наў у 
Бе ла ру сі ўжо не су стрэ неш. Яны 
бы лі вель мі ак ту аль ныя ў ча сы 
СССР — па спра буй це да ста віць 

са ма лё та мі вал паш то вых ад-
праў лен няў у Сі бір ці на огул на 
Да лё кі Ус ход. Ця пер жа на та кія 
вя лі кія ад лег лас ці на ша пош та 
не пра цуе, а для ўнут ры рэс пуб-
лі кан скіх пе ра во зак пла ціць за 
ка ры стан не ва го нам ня вы гад на 
ў па раў на нні з вы дат ка мі на аў-
та ма біль ны транс парт. Ды і не ў 
кож ны рай цэнтр пра ве дзе ны рэй-
кі, а гэ та зна чыць, што ўсё роў на 
пе ра груз ка на ма шы ны спат рэ біц-
ца. Праў да, між на род ныя паш то-
выя ва го ны іс на ва лі яшчэ не так 
даў но. На прык лад, адзін та кі ва-
гон кур сі ра ваў з Мін ска ў Ір куцк. 
Ця пер жа ўся між на род ная пош та 
апра цоў ва ец ца да бю ро аб ме наў. 
Гэ та азна чае, што ка лі вы па сы ла-
е це ліст, на прык лад, у той са мы 

Ір куцк, то спяр ша яго ад вя зуць у 
Маск ву на аў та ма бі лі.

Час цей за ўсё бе ла ру сы па сы-
ла юць ліс ты ў кра і ны Бал тыі, Ра-
сію, Укра і ну. А што да ўва ход най 
пош ты, то тут без умоў ны лі дар — 
Кі тай. Больш за ўсё ад туль ідзе 
дроб ных па ке таў — ін тэр нэт-ган-
даль на бі рае аба ро ты. Але да во лі 
шмат ад праў лен няў пры хо дзіць да 
нас з ЗША, Гер ма ніі, Іта ліі і на ват 
Сін га пу ра. Што дня рэ гіст ру юц ца 
па сыл кі і ліс ты з да во лі эк за тыч-
ных для нас кра ін — на прык лад, 
з Банг ла дэш. Праў да, ліс ты, пад-
пі са ныя на ла ці ні цы, ад пра вяц ца 
на руч ную сар ці роў ку: аб ста ля-
ван не «за то ча на» на кі ры лі цу з 
пры чы ны та го, што пе ра важ ная 
боль шасць ка рэс пан дэн цыі ў нас 
усё-та кі ўнут ры рэс пуб лі кан ская.

Вя ду чы ін жы нер-элект ро-
нік Сяр гей Коп тыш дэ ман струе, 
як пра цуе су час ная сар та валь-
ная ма шы на. Апе ра тар на ціс не
на пуль це не каль кі кно пак — 
і шчыль на са стаў ле ныя ліс ты сха-
ва юц ца за ме та ліч ным кор пу сам, 
каб праз не каль кі се кун даў раз-
мяс ціц ца на па трэб ным да ста вач-
ным участ ку.

— Мож на вы ста віць хут касць 
па да чы, ад лег ласць па між ліс та мі. 
Ка ме ра ро біць да 45 ты сяч кар-
ці нак у га дзі ну ў вель мі вы со кім 
раз дзя лен ні. Яны пас ля трап ля-
юць на сер вер, дзе апра цоў ва юц-
ца крып та гра фіч ным пра грам ным 
за бес пя чэн нем. Ка лі ін фар ма цыя 
рас шыф ра ва на — ліст ад праў-

ля ец ца ў пры га та ва ную для яго 
ячэй ку, якая раз лі ча на на 600 
ліс тоў. Ка лі не — то ён ідзе на 
ві дэа ка дзі ра ван не, дзе 25 апе ра-
та раў апра цоў ва юць атры ма ныя 
кар цін кі. Пры паў тор ным пра го не 
ліс тоў ма шы на чы тае ін фар ма-
цыю, якую пры сво іў апе ра тар ві-
дэа ка дзі ра ван ня. Пры лю бой ня-
штат най сі ту а цыі — на прык лад, 
два ліс ты на мок лі і сча пі лі ся па-
між са бой, — ма шы на спы ніц ца, а 
на ма ні то ры бу дзе бач на ўзнік лая 
праб ле ма.

У пла нах «Бел пош ты» — на-
быць сар та валь нае аб ста ля ван не 
для апра цоў кі дроб ных па ке таў і 
не вя лі кіх па сы лак.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ВАМ — ЛІС ТЫ
Як сар ту юць паш то выя ад праў лен ні?

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

Амаль усе ліс ты ў на шай кра і не пра хо дзяць праз ста лі цу. 

А дак лад ней ка жу чы, праз цэх пісь мо вай ка рэс пан дэн цыі і гіб-

рыд най пош ты вы твор час ці «Мін ская пош та». Зна хо дзіц ца 

ён так са ма ў сім ва ліч ным мес цы — у са мым цэнт ры га лоў-

на га го ра да на шай кра і ны. Сар ці роў ка ад бы ва ец ца круг ла-

су тач на ў тры зме ны. Ды і рам кі па ча се па стаў ле ны жорст-

кія. Бо ад гэ та га за ле жыць, як хут ка па Бе ла ру сі раз' едуц ца 

паш то выя гру за ві кі...

Ма рыя БА БІ НО ВІЧ — апе ра тар су вя зі цэ ха пісь мо вай ка рэс пан дэн цыі 
і гіб рыд най пош ты вы твор час ці «Мін ская пош та» РУП «Бел пош та».

Воль га СА СІ НО ВІЧ — 
апе ра тар су вя зі цэ ха пісь мо вай 

ка рэс пан дэн цыі і гіб рыд най пош ты 
вы твор час ці «Мін ская пош та» 

РУП «Бел пош та».

Кі ра ЕРА ШЭ ВІЧ — сар та валь нік паш то вых ад праў лен няў 
і дру ка ва ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі цэ ха 
пісь мо вай ка рэс пан дэн цыі і гіб рыд най пош ты 

вы твор час ці «Мін ская пош та» РУП «Бел пош та».

Ва ле рыя КАН ДРА ЦЕН КА — апе ра тар су вя зі 
цэ ха пісь мо вай ка рэс пан дэн цыі і гіб рыд най 

пош ты вы твор час ці «Мін ская пош та» 
РУП «Бел пош та».

Ка ця ры на ТО ЗІК — апе ра тар су вя зі цэ ха 
пісь мо вай ка рэс пан дэн цыі і гіб рыд най пош ты 

вы твор час ці «Мін ская пош та» 
РУП «Бел пош та».


