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Kako pripraviti razstavni eksponat
v tekmovalnem razredu razglednic

Povzetek Pravilnika za ocenjevanje eksponatov razreda razglednic in motivnih kartic
z nekaj primeri gradiva in nasveti o pripravi tekmovalnega eksponata.

Kranj,  16. september 2017



Teme predavanja
1.  Zbirka, eksponat in razstavljanje razglednic

- zbirka še ni eksponat,
- priprava eksponata,
- možnosti razstavljanja

2.   Gradivo, primerno za eksponat
- gradivo v eksponatu,
- neprimerno gradivo

3.   Razvrstitev eksponatov razglednic 
- tekmovalne skupine

4.   Temelji izdelave eksponata
- naslov, uvod, členjenje

5.   Ocenjevanje eksponatov razglednic
- kriteriji za ocenjevanje
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1.   Zbirka, eksponat in
razstavljanje razglednic

• Zbirka razglednic še ni eksponat, je pa dobra osnova (vir gradiva) 
za pripravo tekmovalnega eksponata
- način zbiranja, vrste gradiva

• Priprava tekmovalnega eksponata
- izbor kakovostnega gradiva, upoštevanje razstavnih pravil
- Pravilnik za ocenjevanje eksponatov ... – na www.fzs.si

• Kje lahko razstavljamo?
- na društvenih, meddruštvenih, nacionalnih in nekaterih mednarodnih  

filatelističnih razstavah regijskega značaja (AJF - združenje Alpe Jadran 
Filatelija)

- na evropskih razstavah s patronatom FEPA - prvič je bilo to možno 
maja 2017 na razstavi FINLANDIA 2017 

- na FIP razstavah žal še ne, a bo z leti prišlo tudi do tega
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2.   Gradivo, primerno za eksponat 

a)  predhodnice razglednic in reklamnih kartic,
b)  razglednice vseh vrst (potovane in nepotovane) tudi   

reklamne kartice, filatelistične celine z vtisnjeno vednotnico, 
spominske karte, voščilnice, umetniške in tudi kičaste kartice,

c)  ročne poslikave, kolaži, izrezki, ki so primerni za pošiljanje,
d)  umetnostno-obrtniške kartice, ki ne izvirajo iz trgovine
e)  pseudo maksimum kartice (TCV – timbre sur cȏte vue),
f)   spremljajoči izdelki malega formata (v zelo omejenem obsegu),
g)  ponatisi razglednic (le pri raziskovalnih eksponatih).
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Posebej primerno gradivo

• predhodnice razglednic (pred 1870),
• zelo zgodnje razglednice (1870 - 1884),
• zgodnje razglednice (1885 – 1890),
• redki postopki tiska ali izdelave,
• dvojezične ali večjezične razglednice.
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Neprimerno gradivo

• privatne razglednice v obliki fotografskih kartic,
• fotografije ali fotokopije razglednic (razen v 

raziskovalnih eksponatih),
• ilustrirane poštne kartice (razglednice), ki so v 

nasprotju s kazenskimi določili.

Eksponate, ki vsebujejo take primerke, lahko            
vodstvo razstave kadarkoli izloči.
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Pri FOTO razglednicah 
moramo biti zelo pozorni, 
(tiskani napisi spredaj in 
zadaj), da ugotovimo, ali 
gre za fotografijo na 
fotografskem papirju, ki 
ima natisnjene črte za 
naslov, kot razglednice,
ali za pravo razglednico.

Ni razglednica  =  fotografija.

Hrbtna stran fotografije, 
natisnjene na fotografskem 
papirju, ki ima črte za 
naslov, kot razglednica.



Primeri dodatnega gradiva
• ilustriran pisemski papir, 
• vinjete, 
• reklamno gradivo, 
• pivski podstavki, 
• denar (kovanci in bankovci), 
• telefonske kartice, 
• ilustrirane vstopnice ali vozni listki, 
• ekslibrisi, 
• vabila, 
• nalepke (etikete) s steklenic, 
• poštne znamke (tudi na celotah), 
• maksimum karte, 
• ilustrirane dopisnice in 
• množica drugega gradiva.
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Levo zgoraj:
Uporaba dodatnega materiala 
(poštna znamka) je še vedno 
bolj izjema kot pravilo,
vsaj dokler tudi druge države 
ne sprejmejo podobnih 
pravilnikov o razglednicah, 
v katerih bo dodatno gradivo 
dovoljeno.

Moj nasvet: 
samo po 1 kos na vitrino, 
toliko, da sodniki vidijo, da je 
nekaj dodatnega materiala, 
a ni moteče.

Levo spodaj:
V zvezi s temo 
je pomembnejša naslovna 
stran razglednice z žigom 
potujoče pošte in ladijskim 
žigom.
Fotokopija slikovne strani je 
prikazana pomanjšano (70 %) 
in je ustrezno označena.
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Debelina gradiva
ne sme presegati 5 mm,
da je možno liste vstaviti v 
razstavne vitrine.

Dodatno gradivo naj ne 
presega več kot 50 % 
razstavnega lista.

Levo: 
precej velik hotelski jedilni 
list pokriva več kakor 50 % 
površine lista in tako ni 
primeren kot dodatno 
gradivo, a dejstvo, da mu je 
bila priložena razglednica 
(darilo restavracije gostom) ,
ga uvršča med primerno 
gradivo.

Barvne fotokopije v 
eksponatu morajo biti kot 
takšne označene in 
pomanjšane ali povečane za 
25 %.
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Uporaba fotokopij za prikaz razglednične ali naslovne strani. 

Fotokopije je potrebno ustrezno označiti in jih prikazati (posebej barvne) pomanjšane za cca 25 %.
Lahko jih prikažemo tudi povečane za 25 %, a to velja bolj pri raziskovalnih eksponatih.



Dopolnilni nasveti h gradivu

• obrezovanje kartic ni dovoljeno,
• spremljajoče gradivo, tudi 

filatelistično, uporabiti le v 
omejenem obsegu 
(manj kot 10 % celotnega obsega),

• raznovrstno dodatno gradivo naj 
poglobi izpovednost eksponata, 
ne le da omogoči vabljivejše 
oblikovanje,

• izrezki iz tiskanih izdelkov vseh vrst 
niso zaželjeni,

• dopustni so izrezki iz reklamnih 
oglasov založnikov, tiskarn in 
cenikov, pomembni za razglednice, 
ker služijo raziskovanju.
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Vozna karta,
primerno 
dodatno 
gradivo.

Časopisni izrezek (oglas ladijske družbe), 
nezaželjeno dodatno gradivo.



3.   Razvrstitev eksponatov razglednic 

a) topografski eksponati,
b) tematski eksponati,
c) raziskovalni eksponati,
d) moderne razglednice,
e) umetnostno-obrtniške kartice.

Razstavljalec mora v prijavi na razstavo navesti,            
v kateri skupini (od a do e) želi razstavljati.
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a)  Topografski eksponati

„Topografija“ – pomeni opis oblike pokrajine, 
vodovij, naselij, prometnih poti in drugih pojavnih 
oblik delov površine Zemlje.

V eksponat sodijo tudi razglednice s podobo stavb, gora, 
zemljevidov, pokrajine, morskimi motivi, kartice z motivi v 
mesečini, s pogledi na mesta in ulice, kartice „Pozdrav iz...“, 
tudi ilustracije krajev.
Pomembno je podati posredne informacije o prikazanih 
pogledih in stremeti k popolnosti razlag.
Poskuša se prikazati razvoj oz. spremembe stavb, pokrajine 
(primerjava med nekoč in danes).
Omejitev na eno (ožje - območno ali časovno) področje, ki se 
ga čim bolj obsežno prikaže.
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Naslovni list
topografskega
eksponata 
o kneževini Monako 
v začetku 20. stoletja.
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b)  Tematski eksponati

Prikazujejo razglednice določene tematike.

- čimveč različnih motivov na določeno temo,
- osebni izbor razglednic v povezavi s temo,
- členitev naj omogoči optimalno informacijo o temi,
- prikazati razvoj in raznolikost določene teme.

Izpovedna moč eksponata se meri na osnovi 
obdelave, izvirnosti in ustvarjalnosti.

Kako pripraviti razstavni eksponat
v tekmovalnem razredu razglednic 19



Kako pripraviti razstavni eksponat
v tekmovalnem razredu razglednic 20



c)  Raziskovalni eksponati

Služijo prikazu nastanka in razvoja razglednic, kot 
tudi razlagi njihove izdelave in imajo pogosto                                  
značaj poučne zbirke.

Pokažejo zgodovino in razvoj razglednic - s poudarkom na 
robnih vtisih (razne oznake, številke), uporabljenim 
načinom tiskanja, raznolikostim proizvodnje, področjem 
delovanja tiskarn, založništvu in izdajateljstvu.

Uporabi se izdelke določenih umetnikov, in/ali tiskarn, 
priložnostne kartice vseh vrst, tudi ponatise starih kartic. 
Lahko obdelujejo razvoj formatov kartic in poštne tarife.
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Ideja za pripravo raziskovalnega eksponata razglednic:
Predstaviti britanskega založnika Raphael Tuck & Sons

in razglednice njegove serije OILETTE, ki prikazujejo 
kneževino Monaco v začetku 20. stoletja.

- ime po oljnih slikah, ki so jih naslikali umetniki po naročilu,
- motivi se ponovijo tudi v drugih, kasneje izdanih serijah,
- abonentom so razglednice pošiljali v posebnih ovojnicah,
- napisi zadaj so angleški ali francoski, glede na trg prodaje,
- vsaka serija je vsebovala 6 različnih razglednic,
- prodajale so se samo kot serije, obstaja

- 55 različnih
motivov Monaca,

- približno 200
različnih variant
razglednic.
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Prvi motiv iz serije razglednic OILETTE z 
imenom Wide Wide World (serija 7998)
- izdan ponovno - v drugih serijah 

razglednic (spet po 6 različnih)
- tudi v seriji Oilette,
- motiv ima zaporedno št. 115, 
- z različnimi naslovnimi stranmi,
- rahlo spremenjene barve slike.

Serija Oilette
Wide Wide World,
napisi v angleščini.

Pri vseh kasnejših izdajah so vsi napisi samo v francoščini.



Primeri razglednic izdelanih iz papirja, lesa, usnja, blaga, plute in kovine.
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Formati razglednic so 
lahko zelo različni
(mere so v cm).
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21 x 15                          13 x 22 
6 x 9

14 x 9

42 x 18

24 x 59

14 x 4,5

Osnutek za razglednico, nastal v procesu priprave.

Razglednica, velika za 6 običajnih.



d)  Moderne razglednice

Sem sodijo sodobnejše razglednice                   
(nekako od leta 1945 dalje).

Ta skupina ohranja vse temeljne postavke zbiranja 
(kartofilije) in je bila uvedena, da omogoči eksponatom z 
modernim materialom boljše možnosti pri tekmovanju.
Pri zbiralcih gradivo zaenkrat uživa še manj (premalo) 
pozornosti, a je gradivo vseeno lahko redko in je 
primerno/nepogrešljivo za določene namene in prikaz 
novejše dobe.
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Spremembe, posebej v mestih, so še bolj očitne na modernih razglednicah,
saj se okolje spreminja bistveno hitreje kot se je pred letom 1945.
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Novi trg danes – nove stavbe, 
podzemna garaža.

Novi trg prej -
včasih pošta, 
gasilski dom,
drevored 
kostanjev in 
avtobusna 
postaja.

Na prostoru bencinske črpalke, je 
bila zgrajena stavba zavarovalnice.

Prej črna, od
leta 2014 pa
bela zunanjost 
(fotografija).



e)  Umetnostnoobrtniške kartice

To so izgotovljene poštne kartice zasebnih uporabnikov, 
ki ne izvirajo iz trgovine.

- na hrtbni strani imajo slikarijo, risbo, izrezke, kolaž,
- na sprednji strani morajo imeti elemente poštne kartice 

(lahko tudi ročno narejene),
- ne izvirajo iz trgovine,
- morajo biti potovane ali pa primerne za poštno uporabo.

So dokumenti časa. Njihova obdelava upošteva tudi 
umetniški zorni kot.
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4.   Temelji izdelave eksponata

• Naslov, uvod, členjenje – enaka pričakovanja    
kot pri drugih tekmovalnih razredih

• Temelji izdelave eksponata

- optimalen izbor gradiva, prikaz tipičnih primerkov, 
kopija naslovne ali hrbtne strani, povečava detajla,

- osebno raziskovanje, nove ugotovitve,
- redkost in orginalnost gradiva,
- spremna besedila – kratka in izpovedna,
- postavitev eksponata – čista, uravnotežena in estetska. 
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Primer naslovnega lista
tematskega eksponata
o nemškem parniku Cobra.

- naslov (kratek, izpoveden),
pred kratkim sem dodal še  obdobje (1889-1922)

- uvod
(namen eksponata,
predstavitev teme),

- slikovno gradivo - neobvezno
(običajno razglednica, ki 
najbolj povzame naslov oz.   
temo eksponata z opisom 
kaj predstavlja in s podatki
o razglednici),

- načrt
(zanimiv, inovativen, dobro   
členjen – to je obljuba, kaj  
bomo v eksponatu pokazali 
in se je moramo dosledno 
držati). Podpoglavja niso 
potrebna.

- seznam uporabljene  literature
ni obvezen, a ga lahko dodamo   
(lahko je samo v plus).
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Primer razstavnega lista
topografskega eksponata
o kneževini Monaco .

- tematsko besedilo (je na vsakem   
listu, običajno zgoraj in se  
nadaljuje skozi ves eksponat, iz 
lista na list in pripoveduje zgodbo).

- opis motiva na razglednici
(napiše se kaj razglednica prikazuje,  
opiše se pokrajino, stavbe, dogodek 
ali detajle, ki so pomembni za 
zgodbo). 

- tehnični podatki o razglednici  
(navede se podatke o založniku, 
fotografu, tiskarju in tiskarski tehniki 
s katero je bila natisnjena, zapiše se 
morebitne oznake ali arhivske 
številke motiva oz. razglednice v 
arhivu fotograva ali založnika, če so, 
letnica tiska, če je oz. leto ali datum 
uporabe, če je bila poslana ter od 
kod in kam). Tehnične podatke 
običajno zapišemo z ležečo pisavo, 
da se ločijo od ostalih.
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- naslov poglavja font 16  (min. 14)
- tematski opisi na vsakem listu font 12  (min. 11)
- kaj predstavlja razglednica (motiv) font 11  (bold – poudarjeno – min. 10)
- tehnični podatki o razglednici

(tiskar, vrsta tiska, napisi, oznake,
poslana, kdaj, od kod, kam...)      font  11  (italic – ležeče – min 10)

Priporočena velikost črk v besedilu
(ni predpisana - spodaj navedene vrednosti veljajo za font Arial). 
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Kako se lotimo grobe zasnove eksponata?

• Najbrž vsak na svoj način, a preden začnemo pripravljati posamezne 
razstavne liste moramo v glavi, še bolje pa na papirju, imeti sliko 
celotnega eksponata (koliko razstavnih vitrin in listov bo obsegal, 
koliko poglavij bo vseboval in ali so ta med seboj po obsegu 
uravnotežena itd.).

• Še najbolje je, če si vse skupaj narišemo, ali pa na mizo, posteljo, 
kavč ali kar na tla položimo prazne liste in potem nanje polagamo 
razglednice kot bodo na koncu dejansko na listih.

• Določimo obseg posameznih poglavij, jim damo delovne naslove in v 
grobem pripravimo naslovni list ali vsaj plan oz. načrt. 

• Naslovni list običajno naredimo čisto na koncu, saj pred tem še veliko 
kombiniramo in spreminjamo položaj gradiva, dokler ne dobimo 
jasnejše slike končnega izdelka.

• Ko to naredimo, smo že opravili polovico dela, saj nas potem čaka le 
še pisanje besedil in pritrjevanje gradiva na liste.
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Kako se lotimo priprave razstavnih listov?

• Običajno uporabimo trši papir ali šeleshamer formata A4, svetlejših 
pastelnih barv ali najraje belega, ki ga lahko kupimo v eni od papirnic.

• Besedilo bomo na liste natisnili s tiskalnikom, od njegovih lastnosti pa 
je odvisno kako debel papir lahko uporabimo. Večina jih je sposobna 
tiskati na debelejši papir (do 250 g/m2).

• Za oblikovanje listov lahko uporabimo kakšnega od profesionalnih 
programov za namizno založništvo ali pa kar Wordov urejevalnik 
besedil, ki ga imamo na domačih računalnikih.

• Na zaslonu si nastavimo velikost lista na velikost A4 (namesto 100 % 
nastavimo na 85 %) in tipkamo tematsko besedilo zgoraj.

• Potem pod besedilo prislonimo razglednico, ki bo tam in pod njo 
natipkamo podatke o motivu in tehnične podatke, spustimo malo 
prostora, prislonimo naslednjo razglednico in zopet ponovimo vpis 
„podnapisov“ in list je že pripravljen za kontrolo besedila in fine 
nastavitve. Z malo truda in vaje v nekaj dneh pripravimo celoten 
eksponat.

• Preventivno najprej tiskamo na navaden papir, ko pa smo s popravki 
zadovoljni, natisnemo vse skupaj na debelejši papir in s prozornimi 
foto vogalčki pritrdimo razglednice med besedilo.
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Prikazana odkrita napaka – napačno ime ladje na razglednici.

Prekrivanje razglednic sicer ni dovoljeno, a je bilo tu uporabljeno,
ker gre za isti motiv, istega izdajatelja in zgolj prikaz napake – različno ime ladje.
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Povečavo detajla ali slabo 
vidnega motiva, ki je bistven
za zgodbo, lahko uporabimo
le izjemoma, ne pogosto.

Cilj je prikazati čim več
različnih motivov, zato je
eno od razglednic potrebno 
zamenjati, saj obe prikazujeta 
isti motiv. Katero izbrati?

V konkretnem primeru,
ko gre za tematski eksponat
o parniku Cobra, ki je pozimi 
plul tudi v Monacu, je bolje 
zamenjati spodnjo, saj dekle
in okvir z rožicami nista tesno 
povezana z zgodbo in temo 
eksponata.



Eksponat je kot živ organizem, ki z nabavo novega gradiva raste in se razvija,
kar omeni, da slabše gradivo zamenjamo z boljšim oz. ustreznejšim.

BOLJE – dodatno gradivo (znamka) je uporabljena drugje,
dejstvo, da je ladja prevažala tudi pošto, pa je predstavljeno z novo razglednico in z manj tematskega besedila ter

brez fotokopije slikovne strani razglednice, ki nosi žig ladijske potujoče pošte.
37

Prvotno:
gradivo na 1 listu

Potem:
gradivo na 2 listih
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Primer postavitve tematskega eksponata razglednic.

Idealne simetrije ni možno vedno doseči.
Samo gradivo in potek zgodbe, ki jo pripovedujemo,

nam to včasih onemogočata.

Navidez nepomembno - velikost vitrin na razstavi.
Eksponat je v 16 listnih vitrinah lahko privlačen na pogled,

v 12 listnih pa ne tako (ali obratno).
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Nekaj primerov postavitve pokončnih razglednic na liste.
Upoštevati moramo osnovna pravila oblikovanja in estetike ter razglednice postaviti tako,

da motiv vedno „gleda“ proti sredini, da nam ladja ne bi „odplula“ iz lista.



5.   Ocenjevanje eksponatov razglednic

Eksponate razglednic ocenjuje strokovna žirija. 
Dovoljeno je, da k posvetu pritegne njej 
poznanega strokovnjaka. Ocenjuje se:

• Obdelava in stopnja zahtevnosti                      35
• Znanje in raziskovanje                                     30
• Raznoterost, redkost in ohranjenost               30

gradiva
• Oblikovanje                                                         5    

SKUPAJ                                                100
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Obdelava  (35 točk)

a)    Naslov, uvod in načrt (plan) 10
- ujemanje naslova, načrta in gradiva je podano,
- primerno členjenje načrta,
- logičen in uravnotežen načrt.

b)    Vsebinski razvoj / obseg                      15
- izpolnjene so vse pomembne stopnje členitve,
- razvoj je pregleden,
- obseg, globina in uravnoteženost so skladni.

c)    Stopnja težavnosti                                10
- možnost ponovitve,
- ali je zahtevnost v eksponatu navedena.
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Znanje in raziskovanje
(30 točk)

a) Znanje o temi eksponata                         10
- splošno strokovno znanje, izbira gradiva, pravilnost izpovedi, 

lastni komentarji, popolnost stvarnih informacij.

ba) Znanje o razglednicah skupin 5a – 5d          10
- pravilna uporaba razgledniških pojmov, izbira gradiva kaže znanje,         

poznavanje tehnik izdelave, založb... 

bb) Znanje o razglednicah skupine 5e             
- izpovedi o umetnosti in oblikovanju, informacije o umetnikih                           

in proizvajalcih razglednic, poštni aspekti. 

c)   Raziskovanje                10
- splošno strokovno znanje, samostojna obdelava na osnovi literature,         

osebno raziskovanje in nova spoznanja. 
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Raznoterost, redkost in ohranjenost gradiva
(30 točk)

a)   Raznoterost                                                  10
- primeren izbor raznoterega gradiva, 
- izpovedna moč gradiva, 
- izvirnost (posebnosti).

b)   Redkost                                                         10
- uporabljeno je le običajno gradivo,
- v eksponatu so tudi boljši primerki, 
- v eksponatu je tudi zelo redko gradivo.

c)   Ohranjenost                                                  10
- kakovost razglednic in spremljajočega gradiva je dobra 

- le pri enostavnem gradivu, 
- tudi pri boljšem gradivu,
- tudi pri zelo redkem gradivu.     
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Oblikovanje  (5 točk)

- porazdelitev gradiva in besedila na razstavnih listih,
- dober poudarek gradiva,
- jasen in korekten opis,
- dobro razpoznavna členjenost eksponata,
- primerna razporeditev spremljajočega gradiva na 

razstavnih listih,
- preglednost načrta.
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Kako naprej oz. kako začeti?
• Kje pridobiti dodatne informacije o razglednicah in 

motivnih karticah, pripravi eksponata in razstavljanju?
- Pravilnik o ocenjevanju razglednic in motivnih kartic in  

PowerPoint predstavitve seminarjev FZS na www.fzs.si,
- knjige o razglednicah (skoraj vsak večji kraj jo že ima,     

tematske – na primer o Gasparijevih razglednicah itd.), 
- ogled razstavljenih zbirk (muzeji, knjižnice),
- ogled tekmovalnih razgledničnih eksponatov (razstave),
- medsebojni stiki zbiralcev (društva, srečanja, sejmi),
- katalogi dražbenih hiš, internetne dražbe itd.
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Vprašanja?

Gotovo jih je veliko...

46Kako pripraviti razstavni eksponat
v tekmovalnem razredu razglednic



Hvala za pozornost!
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