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Razstavo so omogočili
Pošta Slovenije, d. o. o.
Filatelistična zveza Slovenije
Zavod za kulturo - Delavski dom Trbovlje
Glasbena šola Trbovlje
in še mnogi prijatelji filatelije ter podporniki
Filatelističnega društva Trbovlje.
Iskrena in prisrčna hvala vsem!

Bilten 2 filatelistične razstave FIMERA 2019
Izdalo:

Filatelistično društvo Trbovlje

Zanj:

Robert Jordan

Pripravil in uredil:

Robert Jordan

Ilustracije:

Mark Jordan

Fotografsko gradivo:

Veni Ferant

Avtor naslovnice:

Mark Jordan

Tisk:
Naklada:

Tiskarna Koštomaj, Medlog
50 izvodov
Trbovlje, september 2019
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FILATELISTIČNE MEDDRUŠTVENE RAZSTAVE

Razstavo je pripravilo
FILATELISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE
pod okriljem
FIL A T E LIST IČN E Z V EZE S LO VE NIJ E
in v sodelovanju s
POŠTO SLOVENIJE.

3

BILTEN 2

FIMERA 2019

FIMERA znova nekoliko drugačna
V vseh dosedanjih postavitvah naše skupne filatelistične meddruštvene razstave se vsakič znova dogodi in pokaže vsaj nekaj
nekoliko drugače in na novo.
Pri tokratni razstavi smo razstavljavcem ponudili nov ne tekmovalno tekmovalni razred. Po številu prijavljenih zbirk sodeč, se je ta
način razstavljanja »prijel«, saj je bil odziv nad pričakovanji.
Malo drugače kot v preteklih letih sta se tokrat zgodili dve »naključni« zbirki, ki sta se pojavili na razstavi, v katalogu pa jih ni.
Popravljamo napako in ju navajamo v tem zaključnem biltenu razstave. Seveda je obe zbirki povsem enakovredno kot ostale sodniške
komisije tudi ocenila.
Najbolj prijetno presenečenje sta bili kar dve novi razstavni zbirki
v tekmovalnem razredu fiskalne filatelije domačega avtorja. Verjamemo, da jih bo v bodoče še nadgradil in izboljšal.
Ena sama mladinska razstavna zbirka nakazuje, da so si preostali
mladi razstavljavci vzeli dodaten čas za izboljšavo zbirk, ki jih bodo
razstavljali na državni razstavi FIRAMLA 2020.
Tudi za letošnjo postavitev meddruštvene filatelistične razstave
lahko ugotovimo, da je dosegla svoj namen. Čeprav v nekaj manjšem obsegu kot sicer, je prikazala napredek slovenske filatelije.
Spodbudno široka je tudi pestrost predstavljenega gradiva, ki ga
posamezni avtorji zbirajo, preučujejo in seveda, v veselje vseh obiskovalcev, tudi razstavljajo.
Če strnem letošnjo razstavo v nekaj besed, je bila zelo pestra, zanimiva in nova ter uspešna. Iskrene čestitke vsem razstavljavcem
za dosežena priznanja. Obenem se jim tudi zahvaljujem, da so na
luč sveta postavili dele svojih bogatih zbirk, da smo si jih obiskovalci razstave lahko ogledali. In res si je bilo vredno ogledati prav vsako zbirko.
Kako so se odrezale posamezne tekmovalne zbirke, je razvidno iz
poročila sodniške komisije v nadaljevanju.
Robert Jordan
komisar razstave
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Poročilo sodniškega zbora
Sodniška komisija v sestavi Veni Ferant, Boštjan Petauer in
Bojan Bračič je ocenila 16 eksponatov v sedmih razstavnih
razredih. Organizator razstave je omogočil nemoteno delo sodnikov, ki so vse odločitve sprejeli soglasno.
Pri delu so naleteli na problem, ker za enega od eksponatov
zaradi specifičnosti gradiva v njem niso uspeli najti odgovarjajočih kriterijev za ocenjevanje v nobenem od trenutno uveljavljenih razstavnih razredov, čeprav je razstavljavec za pripravo
eksponata nedvomno vložil veliko truda. Zaradi omenjenih
dejstev eksponata niso mogli ustrezno oceniti.
Podeljene so bile tri zlate medalje, šest (6) pozlačenih, pet (5)
srebrnih in ena (1) posrebrena medalja ter ena (1) diploma za
sodelovanje, zato ocenjujemo razstavo kot uspešno.
Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani Filatelistične
zveze Slovenije, v rubriki Razstave.
Bojan Bračič
predsednik ocenjevalne komisije

Utrinek z ogleda razstave po svečanem odprtju razstave
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Osvojena odličja
Razstavna skupina B
B2 - Poštna zgodovina
Edward Pałka

Črt Petrovič
Kristjan Maver

Predfilatelistični žigi poštnih
uradov na glavnih poštnih poteh
v Galiciji po letu 1818
80

ZL

Cenzurni žigi OFLAGA XIII B
1941-1945

71

PZ

Poštni uradi Gradiško-Gradiščanske
poknežene grofije 1850-1919
71

PZ

Zdravko Podhraški Histoire de la Poste française

55

SR

Bojan Himmelreich Honey bee and man in the past
and nowadays

69

PZ

Alojz Pavelšek

59

SR

B5 - Tematska filatelija

Zrakoplovstvo

B7 - Fiskalna filatelija (kolki)
Alojz Tomc

Italijanski kolki s pretiskom “Provincia di Lubiana" (1941-1945)
88

ZL+PN

Fiskalna uporaba rednih Verigarjev
v Kraljestvu SHS (1919-1920)
84

ZL

Robert Jordan

Mostovi

65

PZ

Izidor Jamnik

Maksim Gaspari

55

SR

Izidor Jamnik

Rimski vrelec

54

PS

Znamenite osebnosti na spominskih
dvoevrskih kovancih
-

D

Alojz Tomc
B9 - Razglednice

B10 - Sodobna filatelija
Gorazd Budal
Primož Čebulj
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V katerem grmu tiči zajec?

55

SR
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B11 - Mladinska filatelija
FK OŠ Prebold

Moji koraki med drevesi

72

PZ

Katalog filatelistične razstave
FIMERA 2019

65

PZ

Bilten 1 filatelistične razstave
FIMERA 2019

56

SR

B11 - Filatelistična literatura
Robert Jordan
Robert Jordan

Razstavna skupina C
V skladu s pravilnikom razstave, je zbirke v tekmovalni skupini
C ocenjevala ločena posebna komisija, ki jo je med člani pripravljalnega odbora izbral komisar razstave. Komisijo so sestavljali
Alojz Pavelšek, Matjaž Senčar in Edo Holc. Med razstavljenimi
zbirkami so soglasno izbrali najboljšo. Avtor te zbirke prejme
posebno nagrado. Vsi razstavljavci v tem razredu prejmejo pohvalo.
C - Posebni tekmovalni razred
Ladislav Zajc

Trbovlje

P+PN

Jani Bregar

Mrzlica

P

Alojz Tomc

UX103

P

Tone Petek

Moje razstave

P

Veni Ferant

Od kod smo, kam gremo?

P

Ladislav Zajc

Kum

P

Legenda:
ZL - zlata, PZ - pozlačena, SR - srebrna, PS - posrebrena,
BR - bronasta, D - diploma, P - pohvala, PN - posebna nagrada.
V Katalogu razstave, v članku Sodelujoča društva na strani 20,
pomotoma ni bilo navedeno Filatelistično društvo Novo mesto.
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