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З жы ха ра мі вёс кі Ва сіль кі, што 
за не каль кі кі ла мет раў ад тра сы, 
якая вя дзе з Ві цеб ска ў ста лі цу 
Бе ла ру сі, я гу та рыў у сель скім 
клу бе-біб лі я тэ цы.

— Ра бо тай пош ты на ко лах я 
вель мі за да во ле на, — рас ка за ла 
пен сі я нер ка Люд мі ла Іва наў на 
ТКА ЧЭН КА. — І пе ра во ды ад-
праў ляю, і на сен не за каз ваю з 
Мін ска і Ма гі лё ва. Вель мі доб ра 
пра цуе На дзея Ка ва лё нак, на-
чаль нік пе ра соў на га ад дзя лен ня 
паш то вай су вя зі!

— І са праў ды, На дзея — доб-
ры спе цы я ліст, — да дае Мая 
ЛА ПІ НА, за гад чы ца клу ба. — 
Яна заў сё ды з па ва гай ста віц ца 
да лю дзей, пры яз джае ў вёс ку 
пяць ра зоў на ты дзень і ні ко лі не 
спаз ня ец ца. Мы заў сё ды ра ды 
ба чыць яе.

Ра бот ні каў пош ты ў адзін го-
лас хва лі лі і ін шыя жы ха ры вёс-
кі (жы ве тут тро хі больш за 60 
ча ла век, пе ра важ на — пен сі я-
не ры). Маў ляў, і све жыя га зе ты 
пры во зяць, і ма ка ро ну, і кру пы, і 
цу кар, і соль... Як вы свет лі ла ся, 
ва сіль коў цы на ват ка лек тыў ную 
па дзя ку сва ім паш та ві кам пі са-

лі. У ад рас Над зеі Ка ва лё нак і 
Сяр гея Ган ча ро ва (кі роў ца пе-
ра соў на га ад дзя лен ня паш то вай 
су вя зі) там бы лі та кія сло вы: «Гэ-
тых ма ла дых лю дзей у вёс цы ча-
ка юць кож ны дзень, як со ней ка 
ся род ха лод най зі мы».

У вёс цы Ва сіль кі ня ма кра мы, 
ня ма шко лы (дзя цей школь ны 
аў то бус во зіць на за ня ткі ў па-
сё лак Кі раў скі, які не па да лёк ад 
Ві цеб ска. — Аўт.), ня ма фель-
чар ска-аку шэр ска га пунк та і ін-
шых «пры кмет цы ві лі за цыі».

Су вязь з «вя лі кай зям лёй» 
пад трым лі ва ец ца дзя ку ю чы аў-
та краме і по шце на ко лах.

І вось яна, гэ та пош та, у вёс цы 
— спы ні ла ся... І пра цу па ча ла лі-

та раль на праз не каль кі хві лін. Да 
гру за ві ка вы стра і ла ся не вя ліч-
кая чар га. Ад на з жан чын ку пі ла 
праль ны па ра шок, ін шая — ма-
ка ро ну. За ці ка ві ла па тэн цый ных 
па куп ні коў на ват... коў дра, якую 
так са ма мож на ку піць на по шце, 
як і мно гія ін шыя не хар чо выя та-
ва ры.

— Пры яз джа ем у вёс ку што-
дня, акра мя па ня дзел ка і ня дзе лі, 
— рас каз вае На дзея КА ВА ЛЁ-
НАК, на чаль нік пе ра соў на га 
ад дзя лен ня паш то вай су вя-
зі Ві цеб ска га ра ён на га вуз ла 
паш то вай су вя зі. — Лю дзі ма-
юць маг чы масць ку піць тое, што 
пры во зім, што ёсць у про да жы, 
а так са ма за мо віць да стаў ку ад-

мыс ло вых та ва раў, у якіх яны 
аса біс та ма юць па трэ бу. Пры во-
зім аба вяз ко ва! Пры чым ні ко лі з 
гэ тым не за цяг ва ем! Што да цэн, 
то яны ў нас та кія ж, як і ў звы-
чай ным паш то вым ад дзя лен ні... 
Ад нак ган даль — гэ та ўсё ж не 
асноў ная на ша за да ча. Га лоў-
нае — да ста віць пош ту, га зе ты, 
ча со пі сы, афор міць пад піс ку. 
«Звяз ду» ж лю дзі так са ма хо чуць 
атрым лі ваць... І пен сіі ім да стаў-
ля ем, і гра шо выя пе ра во ды, стра-
ху ем ма шы ны, зда роўе, жыц цё, 
аказ ва ем бан каў скія па слу гі. Ды і 
ўсе ін шыя нашы, паш то выя, вяс-
коў цам так са ма да ступ ныя. З са-
мых но вых — ад праў лен ні лі ней кі 
«Кам форт», «Він ша ван не Дзе да 
Ма ро за». Яго ўжо за раз мож на 
афор міць — не жа да е це?

На дзея Ка ва лё нак больш як 
год аб слу гоў вае жы ха роў гэ тай 
вёс кі і яшчэ трох. Ад мет на, што 
пра цу ў кож най з іх — у лю бое 
на двор'е! — трэ ба па чаць хві лі-
на ў хві лі ну. Гэ та, так бы мо віць, 
свя тое...

Каб не ад цяг ваць ува гу гас-
па ды ні пош ты на ко лах, доў га 
з ёй не раз маў ляў. Пра ца ў яе 
лі та раль на кі пе ла. Але ж па 
прось бе жы ха роў вёс кі Ва сіль кі 
(наз ва, да рэ чы, до сыць сім ва ліч-
ная, бо ко лер паш то вай служ бы 
як раз ва сіль ко вы!) пра па на ваў 
Над зеі сфа та гра фа вац ца з яе 
клі ен та мі. Вяс коў цы тут жа па-
пра сі лі аба вяз ко ва па ве да міць 
ім, ка лі вый дзе ну мар «Звяз ды» 
з рэ пар т ажам: маў ляў, ха це ла-
ся б ку піць асоб нік на па мяць. 
Гас па ды ня ма біль най пош ты па-
абя ца ла, што за мо віць га зе ты 
на ўсіх.

І, на пэў на ж, зро біць гэ та, каб 
па ра да ваць сва іх клі ен таў!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра.

Ві цеб скі ра ён.
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Як заў сё ды, за га дзя да па мо-
жа пад рых та ваць па да рун кі 
да Но ва га го да Рэс пуб лі кан-
скае ўні тар нае прад пры ем ства 
«Бел пош та». Яго тра ды цый-
ная па слу га «Він ша ван не ад 
Дзя ду лі Ма ро за» на пя рэ дад ні 
сё лет ня га свя та пра па ну ец ца 
аж у ча ты рох ва ры ян тах — на 
лю бы, так бы мо віць, густ... І 
на лю бы ка ша лёк.

Ну, па-пер шае, ства рыць ад па-
вед ны на строй і дзе цям, і да рос лым 
здоль ны ма ляў ні чы ліст ад лю бі ма га 
Дзя ду лі-ча раў ні ка з цёп лы мі сло ва мі 
(да та го ж — у ары гі наль ным кан вер-
це!). Па-дру гое, да гэ та га він ша валь-
на га ліс та пры жа дан ні мож на да даць 
па да ру нак (на бор ша ка лад ных цу ке-
рак і на бор на ва год ніх упры га жэн няў 
«Зра бі сам»)... А яго паш та ві кі (гэ-
та ўжо трэ ці ва ры янт) пра па ну юць 
да поў ніць яшчэ і ко ні кам — мяк кай 

цац кай-бі руль кай, сім ва лам Но ва га 
2014 го да... А яшчэ мож на ад даць 
пе ра ва гу ва ры ян ту чац вёр та му — 
гэ та зна чыць, спы ніць свой вы бар 
ад на ча со ва на ма ляў ні чым ліс це ад 
Дзя ду лі Ма ро за, на бо ры ша ка лад-
ных цу ке рак «Бе ла веж скія зуб ры» і 
тым са мым ко ні ку.

Афор міць да стаў ку ары гі наль на 
аформ ле ных він ша ван няў мож на ў 
лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі. 
Кошт у за леж нас ці ад вы бра ных ва-
ры ян таў скла дзе ад 45 да 195 ты сяч 
бе ла рус кіх руб лёў (гэ та ка лі атры-
маль ні кі жы вуць за ме жа мі Бе ла ру-
сі) і ад 25 да 125 ты сяч бе ла рус кіх 
руб лёў, ка лі ў ме жах.

Пры ём за ка заў у пер шым вы-
пад ку пра во дзіц ца да 5 снеж ня, у 
дру гім — да 20-га. Але ж ад клад-
ваць афарм лен не на апош нія дні 
паш та ві кі не ра яць.

Ва лян ці на ДОЎ НАР
�

Той, хто хоць ад ной чы ад праў ляў па сыл ку 
аль бо ліст (з да ку мен та мі, па да рун ка мі, 
фо та здым ка мі), свае па чуц ці, на пэў на, па-
мя тае? Па-пер шае, ха це ла ся, каб ад праў-
ле нае як ма га хут чэй па тра пі ла да мес ца 
пры зна чэн ня, каб там яго атры ма лі і каб 
по тым, на рэш це, аба вяз ко ва па ве да мі лі, 
што ўсё дай шло...

Гэ тыя да дат ко выя кло па ты за раз мож на да ру-
чыць по шце, дзе ў апош ні час не без пос пе ху пры-
жы ва ец ца чар го вая па слу га лі ней кі «Кам форт».

Чым яно, ад праў лен не пісь ма-па сыл кі, ска жам 
так, па-но ва му ка рыс нае для ад праў шчы ка? Тым, 
што на яго імя ў дзень да стаў кі прый дзе SMS-па-
ве дам лен не, што спра ва зроб ле на.

Чым гэ тая ж на він ка ці ка вая для ад ра са та? 
Тым, што яму прад стаў ля ец ца маг чы масць вы-
браць для атры ман ня зруч ны для ся бе час і на ват 
зруч нае мес ца.

А вось ад праў лен не па сыл кі-ліс та з кам фор-
там для ўсіх аб' яд нае на зва ныя па слу гі. Гэ та зна-
чыць, ад ра сат змо жа вы браць для атры ман ня 
мес ца і час, а ад праў шчык — спа кой, бо ў той 

жа дзень да ве да ец ца, што ўсё па сла нае ўжо да-
стаў ле на і ўру ча на...

Ска рыс тац ца па слу га мі лі ней кі «Кам форт» мож-
на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі, у пад раз-
дзя лен нях «Біз нес-пош ты», на да му аль бо ў офі се, 
пры чым, што на зы ва ец ца, лёг ка: ад праў шчы ку для 
гэ та га да стат ко ва па ве да міць на кан вер це ну мар 
ма біль на га тэ ле фо на атры маль ні ка.

— Га лоў ныя пе ра ва гі ўка ра нё най лі ней кі «Кам-
форт» — гэ та эка но мія ча су і га ран тыі для ад ра-
са та, — лі чыць на мес нік ге не раль на га ды рэк та-
ра РУП «Бел пош та» Тац ця на Гвоз дзе ва. — Бо 
ця пер, ска рыс таў шы ся но вай па слу гай, ад праў-
шчык бу дзе ве даць, што яго па сыл ка ці ліст ужо 
га ран та ва на да стаў ле ны і ўру ча ны атры маль ні ку 
згод на з па свед чан нем яго асо бы. А ад ра сат змо-
жа вы браць час і мес ца да стаў кі... Ін шы мі сло ва-
мі, кам форт ён і ёсць кам форт!

А та му за ста ец ца толь кі па ра іць ска рыс тац ца 
па слу га мі гэ тай лі ней кі, якія пра да стаў ля юц ца ў 
ме жах Бе ла ру сі ў ад рас фі зіч ных асоб. А вось 
ад праў шчы ка мі мо гуць быць і юры дыч ныя.

Ва лян ці на ДОЎНАР
�

На дзея Ка ню ко ва 
пра цуе паш таль ё нам 
больш чым 20 га доў. 
У па чат ку 1990-х яна 
з Го ме ля пе ра еха ла 
ў не вя лі кі Ча чэрск, 

шу ка ла там пра цу. Су-
сед ка пад ка за ла, што 

ёсць ва кан сіі на по шце, 
мож на ўлад ка вац ца... 

На дзея ра шы ла па-
спра ба ваць ды так і 

пры жы ла ся.

— Я не люб лю, як ін шыя, бе-
гаць па роз ных ар га ні за цы ях. 
Та му і пра цую на ад ным мес-
цы, на ад ным участ ку. Лю дзі 
да мя не доб ра ста вяц ца. І я да 
лю дзей... Боль шасць на ма ім 
участ ку — па ста ян ныя пад піс-
чы кі. Я даў но і доб ра ве даю, хто 

што лю біць чы таць. Так што ўга-
вор ваць асаб лі ва не да во дзіц ца. 
Усе га зе ты аба вяз ко ва пра гляд-
ваю са ма. Без гэ та га ў на шай 
спра ве, ду маю, нель га.

Кі раў ніц тва вуз ла паш то вай 

су вя зі га во рыць, што ма ла дыя 
су пра цоў ні кі ву чац ца пра ца ваць 
у Над зеі Мі ка ла еў ны. І са ма яна 
ні ко лі не су праць па дзя ліц ца до-
све дам.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

Ува га, кон курс!Ува га, кон курс!  ��

ПРЫЗЫ — ПЕРАМОЖЦАМ
«Кто стучится в дверь ко мне с толс той сум кой на рем не?»

Сэнс гэ тых, з ма лен ства зна ё мых, рад коў ця пер зра зу мее не кож ны 
пад ле так. Не кож ны і ад ка жа на гэ тае пы тан не. Бо паш таль ё ны, якія 
пры хо дзяць у да мы і ква тэ ры, з рук у ру кі ад да юць ліс ты, паш тоў кі, 
га зе ты і ча со пі сы, — з'я ва сён ня да во лі рэд кая. Ад нак пе ра мож цы 
кон кур су «Прыз — руп лі ва му паш таль ё ну!», які рэ гу ляр на пра во-
дзіць га зе та «Звяз да» ра зам з РУП «Бел пош та» — ме на ві та та кія. А 
як жа інакш? Каб стаць пе ра мож цам, трэ ба па вя лі чыць коль касць 
пад піс чы каў, а гэ та маг чы ма толь кі пры аса біс тых су стрэ чах, доб-
рых раз мо вах, шчы рых пра па но вах — па чы таць но вае вы дан не, 
маг чы ма, пад пі сац ца на яго, стаць ста лым чы та чом.

На шы він ша ван ні паш таль ё нам Ва лян ці не Вік та раў не Ру цен ка (АПС 
Ле пель-4), Воль зе Ва лер' еў не Ку ра лё нак (АПС По лацк-13), Тац ця не Мі-
ка ла еў не Ба ры сё нак (АПС По лацк-1), Над зеі Мі ка ла еў не Ка ню ко вай 
(АПС-1 Ча чэр скі РВПС), Ва лян ці не Кан стан ці наў не Лось (АПС Грыц ке ві чы 
Ня свіж скага РВПС), На тал лі Юль я наў не Каз лоў скай (АПС На рач Мя дзель-
скага РВПС), Люд мі ле Мі ка ла еў не Раль ко (АПС Клецк-1)! Усе яны здо ле лі 
вы ка наць умо вы кон кур су па пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал 
гэ та га го да і хут ка атры ма юць свае за слу жа ныя ўзна га ро ды.

Але спы няц ца на гэ тым не ха це ла ся б, бо... па ча ла ся но вая пад піс ная 
кам па нія — на І квар тал і 1-е паў год дзе 2014 г. А зна чыць, рэ дак цыя 
аб вя шчае но вы кон курс, па вы ні ках яко га са мых руп лі вых паш таль ё наў 
ча ка юць ужо больш важ кія гра шо выя прэ міі. Апроч та го, рэ дак цыя мае на-
мер за ах воч ваць не толь кі паш таль ё наў, але і кі раў ні коў вуз лоў паш то вай 
су вя зі, якія возь муць удзел у на шым но вым кон кур се «Прызы — леп шым 
ар га ні за та рам пад піс кі!». І, вя до ма ж, пе ра мо гуць!
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— Свят ла на Аляк санд раў на, 
нель га па раў ноў ваць не па раў наль-
нае — гэ та зна чыць, Мінск па чат ку 
мі ну ла га ста год дзя і гэ та га. Але ж 
не каль кі ліч баў бы ло б, му сіць, да-
рэ чы?

— Та ды лепш, мо жа, з не вель мі 
да лё кай гіс то рыі. Да Вя лі кай Ай чын-
най вай ны ў ста лі цы кра і ны бы ло 13 
га зет на-ча со піс ных кі ёс каў, у пя ці дзя-
ся тыя га ды — ужо больш за 40, у шас-
ці дзя ся тыя — ка ля 80, у ся мі дзя ся тыя 
— без ма ло га 200... Ця пер у струк ту ры 
на ша га прад пры ем ства цэ лая ганд лё-
вая сет ка з 384 аб' ек таў, ся род якіх 28 
крам, 8 па віль ё наў, 345 кі ёс каў.

— Аб са лют ная боль шасць іх па-
чы нае пра цу ў 7 га дзін ра ні цы, ка лі ў 
го ра дзе амаль усё за чы не на...

— Так. Га зе ты, ча со пі сы (а іх што-
дзён на па сту пае ў про даж ка ля 110 
ты сяч асоб ні каў) — та вар вель мі спе-
цы фіч ны. Яго з са ма га ран ку хо чац ца 
ка лі не пра чы таць ад пер шых рад коў 
да апош ніх (што да зва ля юць са бе 
ня мно гія), то хоць бы пра гле дзець — 
за га лоў кі, на ві ны... Нех та для гэ та га 
за хо дзіць у ін тэр нэт, нех та па-ра ней-
ша му ад дае і, хо чац ца ве рыць, бу дзе 
ад да ваць пе ра ва гу па пя ро вым вы дан-
ням. Да рэ чы, у апош нія га ды ў на шых 
ганд лё вых пунк тах іх мож на не толь кі 
ку піць, але і (як гэ та ро бяць ты ся чы 
мін чан) афор міць пад піс ку. Пры ваб-
насць, на ват уні каль насць яе за клю-
ча ец ца ў тым, што абра ныя га зе ты і 
ча со пі сы чы тач атрым лі вае ў зруч ным 
для яго ганд лё вым аб' ек це і ў са мы 
зруч ны для яго час (у ме жах рэ жы му 
пра цы кі ёс ка, па віль ё на ці кра мы). Хо-
ча, пры нам сі, чы таць «Звяз ду» ў дзень 
вы ха ду ў сем га дзін ра ні цы, — ка лі 
лас ка, хо ча — праз дзень-два-тры, 
вяр нуў шы ся з ка ман дзі роў кі ці з ле ці-
шча — ні я кіх праб лем.

— Але ж для та го, каб ра ні цай 
ча ла век мог ку піць аль бо атры маць 
све жыя га зе ты, іх ноч чу нех та па ві-
нен пры вез ці?

— Увесь го рад па-
дзе ле ны ў нас на 11 
ра ё наў. Кож ны з іх 
аб слу гоў вае свая ма-
шы на, якая і са праў ды 
ноч чу за бі рае пе ры ё-
ды ку з га зет на-ча со-
піс най экс пе ды цыі До-
ма дру ку, раз во зіць па 
ганд лё вых пунк тах.

— Свят ла на Аляк-
санд раў на, апроч 
га зет і ча со пі саў, 
апроч кніг у кі ёс ках, 
па віль ё нах і кра мах 
«Бел са юз дру ка» ця-
пер пра да ец ца мност ва ін шых та ва-
раў. Ці маг чы ма злі чыць іх? Пы таю 
аб гэ тым та му, што не як у ад ным 
з ва шых ша пі каў на бы ва ла су ве ні-
ры для так зва най кар па ра тыў най 
ве ча рын кі. Ся род іх, па мя таю, бы лі 
роз ныя ка лен да ры і дзі ця чыя цац кі, 
раз ма лёў кі, што дзён ні кі, су ве ні ры, 
ка ля ро выя алоў кі, на тат ні кі, пры-
сма кі, па вет ра ныя ша ры кі...

— У про да жы і са праў ды ка ля 800 
най мен няў та ва раў, якія, вя до ма ж, мо-
гуць ча ла ве ку спат рэ біц ца... І амаль 
усе яны, што на зы ва ец ца, на ва чах, 
бо кі ёс кі раз ме шча ны на пры пын ках, 
на са мых ажыў ле ных ма гіст ра лях го-
ра да. Лю дзі па ста ян на ба чаць, што 
кан крэт на ў нас пра да ец ца, мно гае 
куп ля юць. Мы пра ду гледж ва ем і спе-
цы яль ныя про да жы кштал ту «Усё для 
шко лы». Пры чым са зніж ка мі для тых, 
на прык лад, хто куп ляе та ва раў больш 
чым на сто ты сяч руб лёў.

— Пра да ваць іх — спра ва, вя до ма 
ж, ня прос тая. І ў ста лі цы — зы хо дзя-
чы з улас ных на зі ран няў — ро бяць 
яе лю дзі пе ра важ на ста ла га ве ку. 
Што мо ладзь? Ці пры хо дзіць да вас 
на пра цу, ці за трым лі ва ец ца?

— На пра цу да нас улад коў ва юц-
ца лю дзі роз ных уз рос таў. Пры не аб-
ход нас ці мо жам пад ву чыць ча ла ве ка, 

да па маг чы асво іц ца... Ін-
шая спра ва, што ма ла дыя 
час цей па ло ха юц ца пер-
шых цяж кас цяў — ра бо ты 
з людзь мі, шы ро ка га асар-
ты мен ту та ва раў, ад каз нас-
ці, ці та го, на прык лад, што 
пер шая зме на па чы на ец ца ў 
сем га дзін ра ні цы, а дру гая 
за кан чва ец ца ў во сем ве-
ча ра. За мо лад дзю час цей 
за ўва жа ец ца імк нен не да 
та го, каб пра цы бы ло менш і 
ляг чэй шай, а гро шай — каб 
больш і ад ра зу...

Але ж ёсць лю дзі, якія 
пры хо дзяць на прад пры ем-
ства, каб за стац ца і на дзе-
сяць, і на двац цаць га доў, каб по тым 
пры вес ці сю ды ж сва іх дзя цей, утва-
рыць ды нас тыю. У нас, на прык лад, 
пра цуе вя лі кая сям'я Чы жы каў: ста-
рэй шае па ка лен не — баць кі, ся рэд няе 
— дзве дач кі і зяць... Бу дзем спа дзя-
вац ца, што з ча сам прый дзе яшчэ і 
ма лод шае. Для гэ та га на прад пры ем-
стве ро біц ца вель мі шмат і ў мно гіх кі-
рун ках. Толь кі ў апош нія га ды ад кры та 
кра ма ў пад зем ным пе ра хо дзе стан цыі 
мет ро «Пло шча Пе ра мо гі», на но вых 
стан цы ях — «Гру шаў ка» і «Пят роў-
шчы на», а так са ма па віль ён на пры-
пын ку транс пар ту ля мет ро «Уруч ча». 

Дня мі мы спра ві лі яшчэ два на ва-
сел лі — у па віль ё нах бу дын ка чы гу-
нач на га вак за ла і ля стан цыі мет ро 
«Ма гі лёў ская».

Ва ўсіх гэ тых ганд лё вых пунк-
тах — спе цы яль нае аб ста ля ван не, 
гра мат ная рас клад ка пе ры я дыч ных 
вы дан няў і кніг, ін шых та ва раў... А 
яшчэ — гэ та без пе ра больш ван ня 
— там па-са праўд на му кам форт ныя 
ўмо вы пра цы.

На леж ны, су час ны вы гляд на-
бы ва юць і тра ды цый ныя ша пі кі. 
Пры чым не толь кі знеш ні: ле там у 
іх пра цу юць кан ды цы я не ры, зі мой 
уклю ча ец ца па да грэў пад ло гі. Ін-
шы мі сло ва мі, мы кла по цім ся пра 
сва іх ра бот ні каў, імк нём ся ар га ні-
за ваць іх азда раў лен не, ці ка вы ад-
па чы нак.

— Свят ла на Аляк санд раў на, 
ад крыц цё но вых крам «Бел са юз-
дру ка» — гэ та свай го ро ду па да-
ру нак го ра ду і га ра джа нам. Не 
толь кі та му, што ў лю дзей з'яў-
ля ец ца маг чы масць на бы ваць 
штось па трэб нае ў кам форт ных 
умо вах (пры чым у сем-во сем га-
дзін ра ні цы, на ха ду, па да ро зе, 

не мар ну ю чы ча су!), але і та му, што, 
як раз ма ю чы яго, у ва шых кра мах 
мож на з за да валь нен нем па гар таць 
но выя вы дан ні, спа кой на вы браць 
кні гі і ча со пі сы, вы піць ку ба чак ка-
вы і на ват пад сіл ка вац ца. Да та го ж, 
на коль кі ве даю, у кра ме на пло шчы 
Пе ра мо гі ла дзі лі ся прэ зен та цыі кніг, 
су стрэ чы з пісь мен ні ка мі.

— На ша прад пры ем ства бя рэ ўдзел 
у роз ных га рад скіх ак цы ях і свя точ ных 
ме ра пры ем ствах, за бяс печ вае рэа лі-
за цыю прэ сы на буй ней шых рэс пуб лі-
кан скіх фо ру мах, з'ез дах, кан фе рэн-
цы ях, удзель ні чае ў вы ста вах. У нас 

доб рыя дзе ла выя ад но сі ны з мно гі мі 
вы да вец тва мі. Мы вы ву ча ем по пыт на 
лі та ра ту ру і вель мі мно гае па спя хо ва 
пра да ём. Мы ста ра ем ся пры ву чаць да 
кніг, да чы тан ня дзя цей...

— ...Яшчэ і для та го, каб яны, 
гэ тыя дзе ці, калі падрастуць, не 
«ўпры гож ва лі» сце ны ва шых кі ёс-
каў роз ны мі над пі са мі і ма люн ка-
мі?

— Гэ та і са праў ды наш па ста ян ны 
га лаў ны боль. Што здзіў ляе, пра цу ем 
для го ра да, для га ра джан, ста ра ем-
ся, каб да на шых кі ёс каў, па віль ё наў 
і крам бы ло пры ем на па ды сці, зруч на 
ра біць па куп кі, каб са мі гэ тыя ганд лё-
выя кроп кі ўпры гож ва лі ву лі цы, што 
на зы ва ец ца, це шы лі во чы...

У струк ту ры на ша га прад пры ем-
ства, да рэ чы, ёсць учас так па ра мон-
це, дзе пра цуе больш за 20 спе цы я-
ліс таў бу даў ні чых пра фе сій. А на огул 
у сіс тэ ме «Бел са юз дру ка» за дзей ні ча-
на больш за ты ся чу ча ла век. У аб са-
лют най боль шас ці — гэ та са праўд ныя 
пра фе сі я на лы, пра ца якіх скі ра ва на на 
кан чат ко вы вы нік — на тое, каб жы-
ха ры і гос ці ста лі цы маг лі свое ча со ва 
на быць све жую прэ су і ін шыя та ва ры, 

на тое, каб яны ве да лі: «Бел са юз друк» 
— заў сё ды по бач з імі.

— Як па ста ян ны па куп нік, свед-
чу: гэ та і са праў ды... А та му — усім 
пра цаў ні кам прад пры ем ства, усім, 
хто да но сіць да ста ліч ных чы та чоў 
яшчэ і род ную га зе ту на род най 
мо ве, шчы рыя він ша ван ні з на го-
ды 95-год дзя! І, ад па вед на, най-
леп шыя па жа дан ні — у тым лі ку 
но вых пос пе хаў і боль шых пры-
быт каў.

Ва лян ці на ДОЎ НАР

�

Ёсць на го даЁсць на го да  ��

«БЕЛ СА ЮЗ ДРУК» — ЗАЎ СЁ ДЫ З ВА МІ
На мес нік ды рэк та ра Свят ла на Ні ка на ва — пра спе цы фіч ны та вар, 

зруч ную пад піс ку і ба раць бу за спа жыў цоў

Куток фі ла тэ ліста

ДА КА ЛЯД!
Га ра ды Бе ла ру сі яшчэ толь кі пры мер ва юць на 
ся бе свя точ ныя «строі»... А вось клі ен ты пош-
ты ўжо мо гуць упры го жыць свае ад праў лен ні 

но вы мі паш то вы мі мар ка мі «З На ра джэн нем Хрыс то вым!», «З 
Но вым го дам!».

Ды зайн іх вы ка наў мас так Іван Лу кін. Спе цы яль нае га шэн не на 
кан вер це «Пер шы дзень» ад бы ло ся дня мі на ста ліч ным Га лоў паш-
там це. Там жа, да рэ чы, ужо пра цуе заў сёд ны пе рад свя точ ны кір маш 
паш то вак. Праў да, з круг лай за лы ён пе ра ехаў у па сы лач ную: ува ход 
з ву лі цы Свярд ло ва.

Хто не ма рыў аб тым, каб па блі зу ад до ма бы ла, 
на прык лад, ап тэ ка, май стэр ня па ра мон це абут ку, 
роз ныя кра мы... Каб усё зна хо дзі ла ся, так бы мо-
віць, у кро ка вай да ступ нас ці!
Да рэ чы, яшчэ ў ліс та па дзе 1918 го да быў пры ня ты 
дэ крэт, які ад кры ваў са мыя шы ро кія маг чы мас ці 
для роз ніч на га про да жу га зет, ча со пі саў, кніг... А 
дзе яны, там, вя до ма ж, і ін шыя та ва ры. Пры чым 
у са май не па срэд най бліз ка сці...
Та кім чы нам (да та!) — 95 га доў рас паў сю джан нем 
што дзён на га пе ры я дыч на га дру ку ў ста лі цы зай-
ма ец ца ганд лё вае рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад-
пры ем ства «Бел са юз друк». Не каль кі пы тан няў з 
гэ тай на го ды да на мес ні ка ды рэк та ра Свят ла ны 
НІ КА НА ВАЙ.

Ганд лё вы па віль ён № 266 Ганд лё вы па віль ён № 266 
і яго гас па ды ня — пра да вец Мар та і яго гас па ды ня — пра да вец Мар та САЙ ГА НА ВАСАЙ ГА НА ВА..

Рэ пар таж з ко лаўРэ пар таж з ко лаў  ��

«ЧА КА ЕМ, ЯК СО НЕЙ КА!..»
Пры кме та ча су: у зу сім но вых «спаль ных» мік ра-
ра ё нах вя лі кіх га ра доў усё час цей мож на ўба чыць 
ад мыс ло выя па віль ё ны — пунк ты паш то вай су вя-
зі. А вось жы ха роў вё сак — і зноў жа ўсё час цей 
— па чы нае аб слу гоў ваць так зва ная «пош та на 
ко лах».
Мож на за даць пы тан не: на вош та яна та кая, ка лі 
ёсць ста цы я нар ныя ад дзя лен ні су вя зі? Ад нак, 
па ду маў шы і пад лі чыў шы вы дат кі... Ну са праў ды, 
ці ра цы я наль на вы плач ваць за ро бак су пра цоў ні-
кам, аба гра ваць па мяш кан не, уно сіць ка му наль-
ныя пла ця жы і г. д. пры ад сут нас ці пры быт каў? А 
тым больш, ка лі ёсць маг чы масць аб слу гоў ваць 
вяс коў цаў зу сім па-но ва му.
На коль кі якас на — па ці ка віў ся ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды».

На дзея Ка ва лё нак (у цэнт ры) 
і яе клі ен ты.

«ВІН ША ВАН НЕ 
АД ДЗЯ ДУ ЛІ МА РО ЗА»? 

ЁСЦЬ ВА РЫ ЯН ТЫ!

ПА СТА ЯН НЫЯ ПАД ПІС ЧЫ КІ 
ВЫ БІ РА ЮЦЬ «ЗВЯЗ ДУ»
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Лю бы кап рыз...Лю бы кап рыз...  ��

«КАМ ФОРТ» ЁН І ЁСЦЬ КАМ ФОРТ

СВЯ ТЫ


