SRBIJAFILA XV
Srbská pošta a Zväz filatelistov Srbska pozval Zväz slovenských filatelistov na
NÁRODNÚ FILATELISTICKÚ VÝSTAVU SRBIJAFILA XV organizovanú pri príležitosti
Konferencie európskych poštových operátorov EUROPOST, na znamenie prvých poštových
známok z roku 1866 a posvätenie osobnosti a diela Kňaza Michala III. Obrenovića. Výstava
sa uskutočnila v dňoch 25. až 29. apríla 2012 v Belehrade, prekrásnom prostredí
Kalemegdanu ústia rieky Sáva do Dunaja, Pavilóne umenia „Cvijeta Zuzorić“. Záštitu nad
výstavou prevzala Srbská pošta, ktorá zakúpila Zväzu filatelistov Srbska 100 nových
moderných výstavných panelov v hodnote vyše 35000 € a vydala personalizovanú poštovú
známku v hodnote 22 Dinárov s predajom po 80 Dinárov, po ktorých sa hneď prvý deň len
tak zaprášilo. Obálky a CM, ktoré tiež vydala Srbská pošta, sa pečiatkovali príležitostnou
poštovou pečiatkou. Motív poštovej známky a pečiatky bol z emisie prvých srbských
poštových známok Kňaza Michala z roku 1866, ktorý sa zaslúžil za získanie plnej politickej
a územnej nezávislosti bývalého Srbska.
Otvorenie výstavy v Pavilóne umenia „Cvijeta Zuzorić“ sa uskutočnilo v stredu 25. apríla
2012 o 19:00 hodine za prítomnosti Generálneho riaditeľa Srbskej pošty Gorana Ćirića,
predsedu a tajomníka FEPA, účastníkov Konferencie európskych poštových operátorov,
členov organizačného výboru výstavy, porotcov, národných komisárov a filatelistov.
Nesúťažných triedach vystavovala Srbská pošta a pošta Čiernej Hory, pozvané
nesúťažné exponáty a členovia poroty. Súťažné exponáty ( tradičná filatelia 9 exponátov,
poštová história 17 exponátov, poštové celiny 5 exponátov, astrofilatelia 1 exponát,
tematická filatelia 14 exponátov, mládež 2 exponáty a literatúra 9 exponátov) hodnotila 5
členná porota na čele s predsedom poroty Aleksandrom Krstićom. Cenu GRAND PRIX
udelila porota tajným hlasovaním exponátu „Poštová história Boky Kotorskej 1809-1875“
Tomovi Kuturićovi z Čiernej Hory. Cenu za najlepší cudzí exponát udelila exponátu „História
horolezectva“ Petrovi Suhadolcovi zo Slovinska v námetovej triede a Cenu za najlepší
domáci exponát udelila exponátu „Poštové celiny Srbska“ vystavovateľovi Nikola Ljubičićovi.
Slovenskí vystavovatelia sa medzi vystavovateľmi nestratili. Exponát „Poštová história
Levíc“ Gabriela Kosztolányiho bol odmenený pozlátenou medailou, „Milan Rastislav
Štefánik, vedec, vojak, diplomat“ Ing. Jána Maniačeka st. bol odmenený tiež pozlátenou
medailou, „Konský šport“ Igora Banása bol odmenený veľkou striebornou medailou a
„Použitie perfínov z územia Čiech a Slovenska“ Júliusa Píšu bol odmenený striebornou
medailou.
Organizačný výbor počas konania výstavy pripravil tri semináre. Prvý sa uskutočnil vo
štvrtok 27.4.2012 na tému „Astrofilatelia“. Vystavovateľ Igor Rodin z Ruska v krátkom
filmovom video šote predstavil pečiatkovanie zásielok na vesmírnej stanici MIR a ukážky
celistvostí z podpismi ruských kozmonautov. Druhý a tretí seminár sa uskutočnil v piatok
28.4.2012. Seminár „Ako vznikla poštová známka“ bol venovaný deťom, ktorého sa
zúčastnilo vyše 100 detí a organizovala ho Srbská pošta pod vedením vedúcej marketingu
a obchodu Vesny Rudić, MPhil. Deti boli oboznámené s vývojom pošty a prvej poštovej
známky s video projekciou. Deti odpovedali na otázky a dostali sladkú odmenu za správnu
odpoveď. Koncom seminára som bol vyzvaný odovzdať deťom balíčky poštových známok,
ktoré som si priniesol na výstavu pre deti. Seminár „Predfilatelia Srbska“ viedol významný
srbský filatelista a vystavovateľ Miomir Arsić.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Palmáre sa uskutočnilo v sobotu 28.4.2012 o 18:00
hodine v priestoroch Zväzu filatelistov Srbska za prítomnosti poroty, organizačného výboru,
národných komisárov a vystavovateľov.
Chcem sa poďakovať všetkým vystavovateľom za zapožičanie filatelistických exponátov
na výstavu SRBIAFILA XV a zablahoželať im k dosiahnutým medailám. Ďakujem Rade ZSF
za nominovanie za
národného komisára na výstavu, ktorá nestála náš zväz
a vystavovateľov ani euro cent.
Miroslav Ňaršík, národný komisár SRBIJAFILA XV

Belehrad : Kalemegdan Pavilón umenia „Cvijeta Zuzorić“

Obálka a CM SRBIJAFILA XV.

