
Cum primesc nomazii poșta, dacă locuiesc în 
mijlocul stepelor, departe de civilizație? 
 
 

 

Cea mai mare parte a populației planetei noastre trăiește în orașe mari, bucurându-se de toate 
beneficiile civilizației. Cu toate acestea, chiar și astăzi există popoare care doresc să păstreze cultura 
originală a nomazilor. Nomazii mongoli, ca și strămoșii lor, continuă să trăiască în iurte, având 
drept activitate de bază creșterea animalelor, mutându-se constant în locuri noi. Cu toate acestea, ei 
la fel folosesc poșta. Vom vorbi mai jos despre cum poștașii găsesc destinatarii scrisorilor în 
mijlocul stepelor. 
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Viața nomazilor în prezent 
Mongolia este o țară cu stepe nesfârșite, munți înalți și chiar câteva orașe dezvoltate. Agricultura 
încă ținută la mare cinste aici, ceea ce distinge statul de alte țări dezvoltate. Nu este surprinzător că 
Mongolia are cel mai mare număr de animale pe cap de locuitor din lume. Toate acestea se 
datorează modului de viață al nomazilor, care trăiesc după aceleași reguli pe care le-au trăit 
strămoșii lor cu mulți ani în urmă. 

 

Aproape 30% din populația totală a țării duce un stil de viață nomad. Aceștia locuiesc chiar în iurte, 
care pot fi transportate și instalate cu ușurință acolo unde este convenabil. Locuințele nomazilor 
mongoli sunt ușor de demontat, motiv pentru care le este convenabil să se deplaseze cu ele. Acestea 
constau dintr-un cadru și un acoperiș gros  deasupra, motiv pentru care pot fi pliate cu ușurință într-
un mod foarte compact. 

 



Din când în când, nomazii trebuie să-și schimbe locul de reședință, deoarece animalele au nevoie de 
noi pășuni. Din acest motiv aceștia pleacă să locuiască în alte zone a stepelor sau la poalele 
munților. Totuși, chiar și cu acest stil de viață, aceștia recepționează scrisori, fără a avea o adresă 
permanentă. 

Sistem special de adrese 
Multă vreme, primirea corespondenței de către nomazi a fost problematică, dar în 2008 guvernul a 
rezolvat această problemă. Sistemul de adrese din țară a fost adaptat în așa fel încât trimiterea 
poștală a devenit disponibilă persoanelor fără adrese permanente. 

 

Autoritățile au decis să aplice sistemul universal de adrese, care este folosit în geocodare. Adică, 
coordonatele destinației sunt indicate ținând cont de latitudine și longitudine. 
Adevărat, totul nu a funcționat imediat cu coordonatele, deoarece codurile care trebuiau scrise s-au 
dovedit a fi prea lungi. Pentru a elimina această problemă, a fost inventat un cifru special. Acesta a 
notat aceleași coordonate geografice, dar cu ajutorul literelor. Acest lucru a permis reducerea 
semnificativă a lungimii adresei. 

 



Pentru a indica adresa destinatarului, întregul teritoriu al țării a fost împărțit în secțiuni printr-o grilă 
de 30×30, unde fiecare secțiune, la rândul ei, este de asemenea segmentată după același principiu. 
Pe un site specializat, puteți indica locația cu o precizie de un metru: cu cât codul este mai lung, cu 
atât adresa este mai precisă. 

 
Sursa: http://calatorul.net/cum-primesc-nomazii-posta-daca-locuiesc-in-mijlocul-stepelor-departe-de-
civilizatie/?fbclid=IwAR3ZKc7GF0Xnz2zodeyEDr1WNqm47aaO5FwsLq7F90YcQDpw1cAz3P62TIE 
 

http://calatorul.net/cum-primesc-nomazii-posta-daca-locuiesc-in-mijlocul-stepelor-departe-de-civilizatie/?fbclid=IwAR3ZKc7GF0Xnz2zodeyEDr1WNqm47aaO5FwsLq7F90YcQDpw1cAz3P62TIE
http://calatorul.net/cum-primesc-nomazii-posta-daca-locuiesc-in-mijlocul-stepelor-departe-de-civilizatie/?fbclid=IwAR3ZKc7GF0Xnz2zodeyEDr1WNqm47aaO5FwsLq7F90YcQDpw1cAz3P62TIE

	Cum primesc nomazii poșta, dacă locuiesc în mijlocul stepelor, departe de civilizație?

