
BALKANFILA  2016
5 -9 MAJ, TIRANË

Galeria Kombëtare e Arteve

5 -9 MAY, TIRAN A
National Gallery of ArtS





CONTENTS

6

2

24

30

3422

26

32

35

39

Pershendetja e Z. Ilir Meta 6-7
Pershendetja e Z. Majlind Lazimi 8-9

Pershendetja e Z. Jose Ramon Moreno 10-11
Pershendetja e Z. Spas Panchev 14-15

Pershendetja e Z. Bojan Bračič 16-17

Pershendetja e Z. Muharem Gimjani 20-21

Pershendetja e Z. Vasil Xhitoni 22-23

Me vullnet të mirë arrihet gjithçka/
If there is a will there is a way

Pjesëmarrësit / Participants 24-25
Juria / Jury 24-25

Rregullat / Regulations 24-25

Juria ndërkombëtare / International Jury
30-31

Plani i Ekspozitës/
Plan of the Exhibition

34

Çështjet kryesore / Highlights 22-23                                            
NJOHJE: Federata e Shoqatave Flatelike 

Europiane / RECOGNITION: Federation of 
Europian Philatelic Associations 22-23

Klasat konkurruese / Competitive classes 
22-23

Program - Balkanfila 2016 26-29

Komisionerët Kombëtarë / 
National Commissioners 

32-33

Lista e Eksponateve/
List of exhibits

35-38

Kronikë/Chronicle
39



Me vullnet të mirë arrihet gjithçka

“BALKANFILA” është një nga Grupet e Punës më të vjetra në Ballkan.Ajo përbëhet nga 

Shoqata, Federata dhe Bashkime filatelistësh nga vendet e gadishullit të Ballkanit. 

Krijuar në vitin 1965 në Bullgari , ekspozita e parë  u zhvillua në Varna, 7-15 gusht.

Filatelistë shqiptarë morrën pjesë si konkurrues.

     Ekspozita të tjera pasuan çdo 2 vjet deri në vitin 1991.Në 13 ekspozitat e zhvilluara 

deri në atë vit, filatelistët shqiptarë kanë marrë pjesë në 8 prej tyre.Në fund të viteve 

’80 dhe në fillim të viteve ’90 për arsye të ndryshimeve që ndodhën në vendet  Ball-

kanit ekspozitat ballkanike u ndërprenë për rreth 16 vjet.

     Rinovimi u krye përsëri në Bullgari në dhjetor të vitit 2006. Disa ekspozita pasuan 

njëra tjetrën, në Stamboll-Turqi 2007, Plovdiv-Bullgari 2010, Maribor-Slloveni 2012 

dhe Vidin-Bullgari 2014.

      Breza të tërë filatelistësh kanë dhënë kontributin e tyre në zhvillimin e filatelisë 

shqiptare. Ndermjet filatelistëve kishte kohë që diskutohej mbi organizimin e një 

Ekspozite, pse jo dhe në Shqipëri.Ndonëse konsiderohej e  pamundur nuk duhej pritur 

më.

    Në Konferencën e Grupit të Punës në Vidin-Bullgari,kryetari ynë i mëparshëm 

Nikolla Xharo bëri hapin e madh. Ai propozoi që ekspozita e ardhshme 

“BALKANFILA 2016” të zhvillohej në Shqipëri. Propozimi i tij u pranua me kënaqësi.

Grupi i punës caktoi këshilltarin, Fepa garantoi NJOHJE, Posta shqiptare shprehu 

gadishmërinë për sponsorizim, Postat Greke dhe Turke ofruan ndihmën e tyre për 

sigurimin e stendave të ekspozimit. Puna përgatitore kish filluar  por papritur ndahet 

nga jeta  Z.Xharo. Ishte një goditje e rëndë  për të gjithë por puna duhej vazhduar për 

mbajtjen e fjalës së dhënë.

     Sot deklarojmë me kënaqësi që në përvjetorin e 103të të emetimit të pullës së parë 

shqiptare po realizojmë Ekspozitën e parë Filatelike  Ballkanike në Shqipëri. Në 9 klasat 

konkurruese janë parashikuar 364 Korniza me 16 fletë format A4 secila në të cilat do të 

ekspozohen  98 eksponate me 1 ,3 ,5 dhe 8 korniza si dhe 20 Tituj në klasën e 

Literaturës. Filatelistët shqiptarë të vjetër dhe të rinj përfaqësohen në këtë aktivitet me 

19 pjesëmarrës me 28 eksponate.

     Komiteti organizues i shpreh falenderime  Z.Ilir Meta Kryetar i Kuvendit të 

Republikës së Shqipërisë për patronazhin e nderit, Ministrisë së Kulturës dhe Galerisë 

Kombëtare të Arteve për përkrahjen, Postës Shqiptare për sponsorizimin e këtij 

aktiviteti, Postës së Greqisë për sigurimin e kornizave  si dhe Grupit të Punës Balkanfila 

për eksperiencën dhe këshillat e vyera.

     Suksese konkurruesve dhe shikim të këndshëm të gjithë vizitorëve!  
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If there is a will there is a way

     “BALKANFILA” is one of  the oldest Working Group in Balkan.It consists of philatelic 

Associations,Federations and Unions from Balkan countries.Created  in 1965 in 

Bulgaria, the first Exhibition organized in Varna, 7-15 August. Albanian philatelists 

took part as competitors. 

     Following other exhibitions every 2 years until 1991. In 13 Exhibitions organized  un-

til that year, albanian philatelists were participants in 8 of them. In  late ’80 to the 

beginning of  ’90 because of different changes in Balkan countries Philatelic Exhibition 

stopped for 16 years.

     Rinovation was astablished again in Bulgaria in  December 2006.Some exhibitions 

followed one after another in Instanbul-Turkey 2007, Plovdiv-Bulgaria 2010,

Maribor- Slovenia 2012 and  Vidin-Bulgaria 2014.

     Some philatelic generations have contributed in developing albanian philately.  

There were many discussions among philatelists for organizing an Exhibition, why not,  

and  in Albania. Though it was considered impossible we ought not wait any more.

     In the Conference of  Working Group in Vidin-Bulgaria our former President Nikolla 

Xharo made the great step. He proposed  that Balkanfila 2016 will be organized in 

Albania. His propose was accepted with pleasure.

    Working Group appointed  the consultant, Fepa accepted RECOGNITION, Albanian 

Post guaranteed to be sponsor, Post of  Greece and Post of  Turkey offered  their help 

to send exhibition frames. Preliminary work had begun but unexpectedly Mr.Xharo 

passed  away .It was a great shock for all of us but we ought to go on to keep his prom-

ise.

     It’s our pleasure now  to declare that  in the 103rd  anniversary of first Albanian stamp 

we are realizing the first Philatelic Balkan Exhibition in Albania. In  9 

competitive classes are foreseen  364 Frames  with 16 sheets  format A4 each,  which 

will maintain 98 exhibits  with 1,3,5 and 8 frames  and 20 Titles in Literature Class. 

Albanian philatelists old and young are represented in this activity with 19 participants 

with 28 exhibits.

     Organizing Committee express thanks to Mr.Ilir Meta,Chairman of  Assembly of the 

Republic of Albania for  Honorary patronage,Ministry of Culture and  National Gallery 

of Arts for their support,Albanian  Post  to be sponsor of this activity, Post of Greece 

for sending frames and Working Group of  Balkanfila for their experience and valuable 

advises. 

     Success to competitors and pleasant looking  to all the visitors! 
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Ilir META
KRYETAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË/
CHAIRMAN OF ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

Filatelia është pjesë e pandashme e trashëgimisë kulturore të një vendi. Ajo nuk 

nënkupton thjesht mbledhje apo studim pullash, por është një pasuri e çmuar, 

shprehëse e identitetit tonë kombëtar. 

Kjo ekspozitë ka një simbolikë të veçantë për dy arsye. E para, lidhet me nderin dhe 

përgjegjësinë e madhe që ndjej si mbeshtetës i kësaj ekspozite. E dyta, ka të bëjë 

me zgjimin dhe konkretizimin e një prej pasionieve të mia më të hershme, ku m’u 

dha rasti të ekspozoj një prej koleksioneve të mia më të dashura.

Kam bindjen e plotë se kjo ekspozitë do të jetë një mundësi e mirë për t’u lidhur

me botën e filatelisë, e cila për mua është e magjishme.
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Philately is an inseparable part of a country’s cultural heritage. It is not merely 
the collection and study of postage stamps, but it’s a valuable asset, and part of 
our national identity expression.

This exhibition has a special symbolic meaning for me for two reasons. The first 
relates to the honor and great responsibility that I feel as a supporter of this 
exhibition. The second one has to do with the awakening and the materialization 
of one of my earliest passions, where I was given the opportunity to display one 
of my dearest postage stamp collection.

I strongly believe that this exhibition will be a good opportunity to connect with 
the world of philately, which for me is magical.
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Ndihem i privilegjuar dhe kam kenaqësinë e veçantë që në emër të Postës 
Shqiptare ia arritëm të jetësonim - BALKANFILA 2016 - këtë aktivitet kaq të 
rëndësishëm ndërkombëtar për herë të parë në Shqiprëri. Kjo ekspozitë është 
unikale sepse mbledh njëherazi  koleksionistë nga i gjithë Ballkani dhe 
prezanton pulla nga më të ndryshmet e nga më të vjetrat, me vlera historike, 
artistike e kulturore të të gjithë vendeve të rajonit tonë . BALKANFILA ka një 
rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm sepse organizohet për herë të parë në 
Tiranë, por edhe sepse u jep mundësinë të gjithë të apasionuarve të pullës, 
koleksionistëve por edhe publikut të gjerë që të njihet me këtë botë interesante 
të filatelisë. Gjithashtu mishëron edhe nje pikë takimi të kulturave të ndryshme 
por që shpesh kanë pasur botëkuptim dhe një histori të përbashkët. Ky aktivitet 
ndërkombëtar është një mundësi e artë për të  rigjallëruar këtë fushë të kulturës 
dhe historisë por edhe për të promovuar akoma më tepër këto vlera të 
qënsishme për gjeneratat e reja.
 
Për ne, si Posta Shqiptare, mbështetja për filatelinë mbetet një vlerë e 
pazevendësueshme që duam ta kultivojmë akoma më tepër në të ardhmen. 

Ky event sigurisht që ka një mision e qëllim tejet fisnik, por njëherësh ai ka dhe 
një simbolikë të veçantë, sepse dita e përurimit të tij, 5 Maj 2016, përkon me 
përvjetorin e 103të të emetimit të pullës së parë shqiptare.  
                 
Së fundmi, dëshiroj të shfrytëzoj rastin të bëj disa falënderime të 
perzemërta :  në radhë të parë për Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Z.ILIR 
META i cili me shumë dëshirë e përkushtim e mbështeti këtë aktivitet që u 
zhvillua nën kujdesin e tij të veçantë, Galerinë e Arteve dhe Ministrinë e 
Kulturës, të cilët e mbështetën aktivitetin duke vënë në dispozicion të ek-
spozitës 4 ditore ambjentet e tyre, si edhe ata të cilët  morën inisiativën për 
të organizuar këtë aktivitet ndërkombëtar, Shoqatën e Koleksionistëve të 
Shqipërisë. 

Uroj që ky aktivitet të shkojë mbarë dhe të kontribuojë sa më shumë në 
gjallërimin e jetës kulturore të kryeqytetit tonë.

Majlind LAZIMI
DREJTOR I PËRGJITHSHËM I POSTËS SHQIPTARE /
CEO OF ALBANIAN POST    



I feel privileged and have the special pleasure that on behalf of Albanian Post 
we were able to give life to BALKANFILA 2016, such an important international 
event, which is being held for the first time in Albania. This exhibition is unique 
because it simultaneously gathers stamp collectors from across the Balkans and 
presents stamps amongst the oldest, holding historical, artistic and cultural 
values of the country they represent. BALKANFILA 2016 is a special event not 
only because it is being held for the first time in Albania, but also because it 
gathers all the impassioned stamp collectors and is also a great possibility for the 
general public to become acquainted with the fascinating world of philately. It’s 
also a meeting point of different cultures, which on the other hand share have got 
so many in common. This is a good opportunity to keep philately alive, but also to 
promote it to the new generations. 

We, as Albanian Post, are committed to support philately, which is for sure an 
important value that we want to cultivate in the future.

Despite its distinctive cultural mission, the start of this event also coincides with 
another symbolic date 5th of May 2016 is the 103rd anniversary of Albania’s first 
stamp issuance.

I want to take this opportunity to do some special thanks primarily to the 
Speaker of Parliament, H.E. Ilir Meta who very willingly and devotedly supported 
this event, the National Gallery of Arts and the Ministry of Culture, who 
supported the activity by making their halls available for this exhibition during 
the 4 days, as well as those who took the initiative to organize this international 
event, the Association of Collectors of Albania.

In the end, I wish that this event gives a contribution to the cultural life of our 
capital.
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Në emër të Federatës së Shoqatave Filatelike Europiane, 
FEPA,jam shumë i gëzuar të mirëpres kremtimin e 
ekspozitës ndërkombëtare BALKANFILA  2016  në 
Tiranë, Shqiperi.

Është gjë shumë e mire që Shqipëria i bashkohet rrymës 
së ekspozitave ndërkombëtare, me një Organizatë pararojë e Ekspozitave 
Europiane siç është Grupi i Punës Filatelik i Balkanfilës duke u bërë shëmbull 
organizimi Ekspozitash të mrekullueshme.

Unë e di punën e madhe dhe efikase të bashkëpunimit ndërmjet Shoqatës së 
Koleksionistëve të Shqipërisë dhe Postës Shqiptare për zhvillimin e filatelisë.
BALKANFILA 2016 do të jetë  një mënyrë e mrekullueshme për të përkrahur më 
tej si filatelinë ashtu edhe pullat e bukura shqiptare.

Filatelia është bërë një faktor i rëndësishëm  në përhapjen e pasurimin e kulturës 
dhe të miqësisë ndërmjet vendeve të ndryshme.Jam  i sigurt se BALKANFILA 
2016 në Tiranë, do të jetë modeli se si të zhvillojmë dhe të demonstrojmë këto 
vlera.

Dëshiroj t’i uroj Shoqatës së Koleksionistëve të Shqipërisë, Postës Shqiptare, 
sponsorizuesve, Komitetit Organizues,ekspozuesve, komisionerëve, juristëve 
dhe vizitorëve suksese që BALKANFILA 2016 të arrijë të bëhet një ekspozitë e 
madhe.

Jose Ramon MORENO
PRESIDENT  I FEPA-S/
PRESIDENT OF FEPA
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On behalf of the Federation of European Philatelic Associations, FEPA, I am very 
pleased to welcome the celebration of the International Exhibition BALKANFILA 
2016 in Tirana, Albania.
 
It is great that Albania joins the trend of the international exhibitions, with a 
leading organization of European Exhibitions as it is the Balkanfila Philatelic 
Working Group, which has been an example of how to organize excellent 
exhibitions. 

I know the hard and efficient work of collaboration amongst the Association of 
Collectors of Albania and Albanian Post – Posta Shqiptare to develop philately. 
BALKANFILA 2016 will be an excellent way to promote both Philately and the 
beautiful Albanian stamps.

Philately has become an important factor in spreading and enriching the culture 
and the friendship amongst the different countries. I am sure that BALKANFILA 
2016 in Tirana will be a model on how to develop and show these values.

I want to wish to the Association of Collectors  of Albania to Albanian Post – Posta 
Shqiptare, to the sponsors, the Organizing Committee, exhibitors, 
commissioners, jurors and visitors every success to achieve for BALKANFILA 
2016 a great exhibition. 
  

Jose Ramon MORENO
PRESIDENT  I FEPA-S/
PRESIDENT OF FEPA
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Special prize Bojan Bračič
 

Special prizes from  Turkey

Special prize Slovenia



Spas PANCHEV
PRESIDENT,GRUPI I PUNËS BALKANFILA
PRESIDENT I BASHKIMIT TË FILATELISTËVE BULLGARË 

Zonja dhe zotërinj, Të dashur filatelistë.

Më lejoni që në emër të grupit të punës “ Balkanfila “ dhe në emër të 
Bashkimit të Filatelistëve Bullgarë t’ju pershëndes  shumë përzemërsisht për 
organizimin e Ekspozitës Filatelike Ndërkombëtare “ Balkanfila 2016 “.

Organizuar për herë të parë në Varna në vitin 1965, për më shumë se 50 vjet, ky 
manifestim i madh  rajonal akoma shihet me interes të veçantë nga filatelistët e 
vendeve të Ballkanit.

Ne të gjithë e dimë mirë se filatelia është simbol i miqësisë,paqes dhe 
dashamirësisë ndërmjet kombeve. Kjo është arsyeja e ekzistencës së 
“Balkanfilës” për kaq shumë vjet dhe çdo njëra e 17 ekspozitave të zhvilluara ka 
kontribuar për zgjerimin e marrëdhënieve kulturore ndërmjet vendeve të 
gadishullit të Ballkanit.

Ja pse unë jam shumë i lumtur që Shoqata e Koleksionistëve në Shqipëri, e 
mbështetur nga Posta Shqiptare, ka marrë inisiativën per organizimin e 
“Balkanfila” 2016 duke vendosur në këtë mënyrë një vlerë të shtuar në 
aktivitetin e saj ndërkombëtar.

Për hir të saj filatelistët do të kenë një rast tjetër për t’u shprehur 
ndërsa vizitorët e ekspozitës do të shijojnë eksponatet e shkëlqyera që 
zbulojnë magjinë e pullave postare dhe filatelisë.
Unë jam i bindur që “Balkanfila 2016”  do të shndrrohet në një festë të bukur 
për koleksionuesit në Shqipëri, për filatelistët e vendeve të Ballkanit dhe për 
vizitorët e ekspozitës.

I uroj shumë sukses pjesmarrësve dhe takime të reja ndërmjet miqsh!

Fat të mbarë! 
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Spas PANCHEV
PRESIDENT,GRUPI I PUNËS BALKANFILA
PRESIDENT I BASHKIMIT TË FILATELISTËVE BULLGARË 

PRESIDENT, BALKANFILA WORK GROUP 
PRESIDENT OF THE UNION OF BULGARIAN PHILATELISTS

Ladies and gentlemen, Dear philatelists.

Allow me on behalf of the work group „Balkanfila “ and on behalf of the  Union 
of Bulgarian Philatelists to most cordially congratulate you on the 
organizing the International philatelic exhibition „Balkanfila 2016“.

Appeared in the distant 1965 in Varna, yet more than 50 years, this big regional 
manifestation is delighted with special interest of the philatelists from the 
Balkan countries.

We all well know that the philately is a symbol of friendship, peace and good will 
among the nations. That is the reason for the existence of  „Balkanfila“ so many 
years and every one of the 17 so far held exhibitions contributes for broadening 
the cultural relations among the countries on the Balkan peninsula.

That is why I am extremely happy that the Association of the collectors in 
Albania, supported by the Albanian post, has taken the initiative for organizing 
the consecutive edition of „Balkanfila“ in  2016 and in this way to put the new 
peak in its international activity. 

Thanks to this the philatelists will receive another excellent opportunity for 
expression and the visitors of the exhibition will enjoy the magnificent exhibits 
that reveal the magic of the post stamps and the philately.
I am convinced that „Balkanfila 2016“ will turn into a nice holiday for the
collectors in Albania, for the philatelists from the Balkan countries and for  the 
visitors of the exhibition.

I wish much success to the participants and new appointments between friends!

Good luck!
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Të dashur  Miq të Pullës dhe Filatelisë

Filatelia të miqëson. Kjo fjali është konfirmuar gjithnjë në jetë dhe e njëjta gjë  
ndodh edhe tani. Grupi i punës i Balkanfilës përbëhet nga filatelistë entuziastë,të 
cilët kanë bashkëpunuar me shumë sukses pavarësisht se rajoni ku ne jetojmë 
nuk është politikisht i bashkuar.Por filatelistët nuk pyesin për kufij politikë.Të 
gjithëve ne na lidh dashuria për pullën postare dhe materiale filatelike, të cilat i 
koleksionojmë dhe i studiojmë. 

Me shqyrtimin e materialit filatelik, filatelistët njohin pjesë të historise sonë 
të përbashkët me të gjitha veçantitë e pjesëve të veçanta të këtij rajoni. Përveç 
punës kërkimore,aktiviteti ynë i përbashkët  është kreativiteti që e bën të mun-
dur materiali filatelik.Çdo gjë që ne zbulojmë dhe krijojmë e ndajmë me kënaqësi 
me të gjithë të tjerët dhe si rezultat lindin ekspozitat si këto të tanishmet.

Nuk ishte e lehtë për miqtë tanë nga Shqipëria që vendosën për një projekt të 
tillë madhor që përfshin pothuajse të gjitha vendet e Gadishullit të Ballkanit dhe 
të ftuar, ta organizojnë atë për herë të parë. Për këtë arësye të gjithë ne që kishim 
eksperiecat e nevojshme ofruam ndihmë që puna e përbashkët të na çonte drejt 
suksesit.Unë sinqerisht besoj se përgatitja e ekspozitës është krenari e 
organizuesve.

Të gjithë ekspozuesve ju uroj rezultatet më të mira në konkurim dhe të gjithë 
vizitorëve të ekspozitës kënaqësi dhe gjetje te reja në vëzhgimin e materialit të 
ekspozuar.

Bojan BRAČIČ M.Sc.
KËSHILLTAR I BALKANFILËS/
BALKANFILA CONSULTANT    



Dear Friends of Stamps and Philately
 
Philately makes friends. This sentence are again and again confirmed in practice 
and the same is this time. Balkanfila Working Group, consist of philatelic 
enthusiasts, who collaborated very successfully for a long time in spite the region 
where we live is not politically united. But philatelist don’t care for political 
borders. All of us connecting love to postal stamps and other philatelic material, 
which we collect and investigate. 

With investigating of philatelic material philatelists recognized part of our 
common history with all particularities of separate parts of this area. Beside re-
search, our common activity is also creativeness which philatelic material make 
possible. Everything we investigate and create we share with pleasure with all 
others and in this way exhibitions as those present, arise.
 
It was not easy for our friends from Albania who decided for such huge project, 
which includes mainly all countries from Balkan Peninsula and some guests, to 
arrange it for the first time. For that reasons all of us who have needed 
experiences came to help them and such common work must leads to success. 
I honestly believe that prepared exhibition can be in pride to organizers. 

To all exhibitors I wish the best results in competition and to all visitors of the 
exhibition I wish a lot of pleasure and new cognitions at examination of 
exhibited.

Bojan BRAČIČ M.Sc.
KËSHILLTAR I BALKANFILËS/
BALKANFILA CONSULTANT    



Muharem GIMJANI
KRYETAR I SHOQATËS SË KOLEKSIONISTËVE TË SHQIPËRISË/
CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF COLLECTORS OF ALBANIA

Një ekspozitë filatelike në Shqipëri pritej prej kohësh 
nga shoqata jonë dhe nga shoqatat e vendeve  
ballkanike.Vendimi kurajoz që mori ish kryetari Nikolla 
Xharo na gëzoi dhe njëkohësisht  rriti përgjegjësinë për 
realizimin e saj.

Në rrugën tonë nuk mbetëm vetëm. Nje erë e re 
bashkëpunimi  me Postën Shqiptare kishte kohë që po kristalizohej deri në 
nënshkrimin e marrëveshjes për sponsorizimin e saj. 

Posta Shqiptare si sponsori kryesor i “Balkanfila 2016” i realizoi tërësisht  
angazhimet e veta.Jemi të bindur që ky bashkëpunim në rritje do të mbetet 
përherë një gur kilometrik në udhën e gjatë e të suksesshme të filatelisë 
shqiptare. Ju faleminderit Posta Shqiptare. 

Falenderoj veçanërisht Z.Ilir Meta, Kryetar i Kuvendit të Republikës të Shqipërisë 
që mbështeti këtë veprimtari, si dhe Ministrinë e Kulturës, Galerinë Kombëtare 
të Arteve, Postën e Greqisë dhe Komitetin Organizues të Balkanfila 2016.

Me këtë rast i uroj suksese të gjithë ekspozuesve ndërsa vizitorëve një qëndrim 
të këndshëm në Shqipëri.
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An Philatelic Exhibition in Albania has been waiting times before from our As-
sociation and  from Societies of  Balkan countries. Courageous  decision taken 
by our former  chairman Nikolla Xharo enjoyed us and at the same time made us 
responsible for realizing it.

But we were not left alone in our way. A new epoch of collaboration with 
Albanian Post was crystallizing until we signed the agreement for  sponsorship.

Albanian Post as main sponsor of  “Balkanfila 2016” fully realized her 
responsibilities. We are convinced that this increasing collaboration will always 
remain a milestone in the long  and successful way of Albanian philately.Thank 
you Albanian Post. 

Special thanks to Mr.Ilir Meta, Chairman of Assembly of the Republic of Albania 
for his honorary patronage, Ministry of Culture,National Gallery of Arts, Post of 
Greece and the Organizing Committee of Balkanfila 2016.

I wish success to all exhibitors and to visitors a pleasant staying in Albania.

Muharem GIMJANI
KRYETAR I SHOQATËS SË KOLEKSIONISTËVE TË SHQIPËRISË/
CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF COLLECTORS OF ALBANIA
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Pas më shumë se 100 vjet nga emetimi i pullës së parë shqiptare, u bë e 
mundur që Shqipëria të organizojë dhe mikpresë Ekspozitën e 18të ballkanike. 
Ky organizim, i njohur nga FEPA, përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme për 
pullën shqiptare dhe kurorëzon punën e disa brezave filatelistësh shqiptarë, të 
cilët kanë kaluar pasionin, njohuritë, dhe koleksionet e tyre brez pas brezi, në 
atë që përbën një enciklopedi të mirëfilltë lëvizëse, e cila hedh dritë mbi fakte 
të larmishme të jetesës dhe detaje historike të cilat vështirë se mund të gjenden 
tjetërkund.

Pas pjesëmarrjeve të shumta të filatelistëve shqiptare në ekspozita 
ballkanike, europiane dhe botërore, jemi krenarë që më në fund mund të 
organizojmë një ekspozitë të kësaj madhësie, dhe mirënjohës për interesin 
e treguar nga pjesëmarrësit, dashamirësit dhe të gjithë ata që kontribuan në 
mundësimin e kësaj ekspozite.

Një falënderim i vecantë shkon për Postën Shqiptare që mundësoi financiarisht 
këtë ekspozitë, për organizatorët që punuan me pasion dhe profesionalizëm për 
ta realizuar, dhe për ndihmën e pakursyer të këshillëtarit të Balkanfila 2016,

Z. Bojan Bračič.

Në këtë ekspozitë marrin pjesë 101 koleksionistë me 118 koleksione, nga 12 
vendet pjesëmarrëse të Ballkanit. Shumë prej tyre janë koleksionistë me 
eksperiencë, ndërsa një pjesë tjetër të rinj që ekspozojnë për herë të parë. Me 
besimin se kjo ekspozitë do të afrojë akoma më shumë kombet dhe brezat, kam 
kënaqësinë t’u uroj mirëseardhjen të gjithë vizitorëve, punë të mbarë anëtarëve 
të jurisë ndërkombëtare dhe suksese pjesëmarrësve, tani dhe në të ardhmen.

Vasil XHITONI
Kryetar i Komitetit Organizues dhe Komisioner i Pergjithshëm/
Chairman of Organizing Committee and General Commissioner
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After more than 100 years from the issuing of the first Albanian stamp, it is now 
possible for Albania to organize and host the 18th Edition of the Balkan 
Philatelic Exhibition. This FEPA - recognized exhibition is one of the most 
important events for the Albanian philately, as a major achievement of many 
generations of Albanian philatelists, whose work, passion, and collections have 
been passed on through generations, and make up a veritable moving 
encyclopedia, that sheds light on historical details that are otherwise obscure and 
indiscernible.

After numerous participations of Albanian philatelists in Balkan, European and 
international exhibitions, we are proud to finally be able to host here in Albania 
an exhibition of this magnitude and grateful for the interest of the participants, 
collaborators, and all those who contributed in the organization of this event.

Heartfelt thanks go to the Albanian Post for their financial support, to the 
organizers for their passionate work, and for the invaluable advice and support of  
Balkanfila 2016 consultant, Mr. Bojan Bračič.

This exhibition welcomes the 101 participants with 118 collections, from 12  
Balkan countries. Many of  these are experienced philatelists, while others are 
younger collectors who are first time exhibitors. With the conviction that this 
exhibition will bring nations and generations closer together, it is my pleasure 
and honor to welcome the international jury and all participants, and wish them 
success and a pleasant time in Tirana.
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 ÇËSHTJET KRYESORE

Data: 5 - 9 prill,2016
Vendi: Galeria Kombëtare e Arteve,Tiranë
Me rastin e: 103 vjetorit të emetimit të pullës së pare .
 

Nën kujdestarinë e: Z. Ilir Meta, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

 NJOHJE: FEDERATA E SHOQATAVE FLATELIKE EUROPIANE

Organizuesit: 
• Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
• Posta Shqiptare sh.a
• Ministria e Kulturës
• Shoqata e Koleksionistëve të Shqipërisë
Gjithsej korniza : 364

 KLASAT KONKURRUESE: 

• “Filateli tradicionale”
• “Histori postare”
• “Filateli tematike”
• “Maksimafili” 
• “Taksat”
• “Filateli e hapur” 
• “Kartë postare” 
• “Literaturë filatelike” 
• “Filateli e të rinjve”
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 HIGHLIGHTS

Date: May , 5—9 ,2016
Venue: National Gallery of Arts, Tiranë
On the occasion of: 103 anniversary of  first Albanian stamp.
 

Honorary patronage: Mr.Ilir Meta, Chairman of  Assembly of the Republic of 
Albania

 RECOGNITION: FEDERATION OF EUROPEAN PHILATELIC 
 ASSOCIATIONS 

Organizers :
• Assembly of the Republic of Albania
• Albanian Post 
• Ministry of Culture
• Association of Collectors of Albania
Total frames: 364

 COMPETITIVE CLASSES: 

• “ Traditional philately”
• “ Postal History”
• “Thematic philately”
• “Maximaphily”
• “Revenue”
• “Open philately”
• “Postal stationery”
• “Philatelic literature”
• “ Youth philately” 

1991

MINISTRIA E KULTURËS
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë
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Filatelistë nga Shqipëria, Bullgaria,Greqia,Kroacia,Mali I Zi, 
Maqedonia, Moldavia,Qipro,Rumania,Rusia, Serbia,Sllovenia,

Turqia,Ukraina.

Programi postar filatelik: Një seri postare dhe një vulë e veçantë.
 
Komiteti Organizues i BAlKANFILA 2016:

Kutia Postare 2972

TIRANË– 1001,Shqipëri

Komisioner i Përgjthshëm: Vasil Xhitoni,

Cel: +355 69 235 9988, 

e-mail: Vasil@xhitoni.com

Secretary: Edmond Budo,

cel: +355 69 295 9922, 

e-mail: budo.edmond@yahoo.com

12-13 Anëtarë jurie me kualifikim kombetar,të FEPA-s,FIP-it.

Rregullat e FEPA-s për ekspozitat,Rregullat e Ballkanfilës për 
ekspozitat dhe Rregullat e Veçanta të Balkanfila 2016.

PJESËMARRËSIT:

JURIA: 

RREGULLAT:
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Philatelists from Albania, Bulgaria,Fyrom,Greece,Croatia,Cyprus,Moldova,
Montenegro,Romania,Russia,Serbia,Slovenia, Turkey,Ukraine.

12-13 judges with national,FEPA or FIP qualification.

FEPA Regulations for Exhibitions,Balkanfila Regulations for Exhibitions and 
Special Regulations for BALKANFILA 2016.
 

Postal philatelic program: One special emission and a special postmark. 
 
Organizing Committee of BALKANFILA2016:

P.O.Box  2972, 

TIRANË-1001 ALBANIA 

General commissioner: Vasil Xhitoni,

Cel:+355 69 235 9988, 

e-mail: Vasil@xhitoni.com

Secretary : Edmond Budo, 

cel: +355 69 295 9922,

e-mail: budo.edmond@yahoo.com

PARTICIPANTS:

JURY:

REGULATIONS: 
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PROGRAM – BALKANFILA 2016

MAJ

E MERKURE

MAJ

E ENJTE

MAJ

E PREMTE

4

5

6

ORA

09:00-18:00               Montimi i stendave dhe i eksponateve shqiptare dhe te huaja

09:00- 12:30               Montimi i eksponateve në Sallën e Ekspozitës

10:00-18:00                Vizitë në Ekspozitë

Vendi:                             Galeria Kombëtare e Arteve-Salla e Bibliotekës 

12:00-13:00                 Mbledhja e Komisionerëve kombëtarë

10:00-13:00                                               

19:00- 19:30                Koktej me rastin e hapjes së Ekspozitës ( me ftesa)

18:00-19:00                 Ceremonia e hapjes së BALKAFILA 2016 organizuar nën 
                                         kujdestarinë e Z.Ilir Meta, Kryetar i Kuvendit të Republikës
                                         së Shqipërisë. Vënia në qarkullim i emisionit të serisë
                                         postare: Balkanfila Shqipëri 2016 dhe vulës së veçantë.

09:00-13:00                Mbledhja e Jurisë Ndërkombëtare dhe puna e Jurisë

09:30-10:00                Fotografi e Jurisë Ndërkombëtare dhe e Komisionerëve 
                                         Kombëtarë

17:00 – 19:30                Konferencë e Përfaqësuesve të Shoqatave Filatelike të 
                                          vendeve të Ballkanit në Grupin e Punës së Balkanfilës.

14:00-17:00                 Puna e Jurisë

14:00 - 17:00                
Puna e Jurisë
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MAY

WEDNESDAY

MAY

THURSDAY

MAY

FRIDAY

4

5

6

TIME

09:00-18:00               Mounting of stands and the Albanian and foreign 
                                        exhibits.

09:00- 12:30               Mounting of the exhibits at the Exhibition Hall

10:00-18:00                Visit of the Exhibition

Place:                             National Gallery of Arts, Library room.

12:00-13:00                 Meeting of the National  Commissioners

10:00-13:00

19:00- 19:30                Cocktail on the occasion of opening the Exhibition  
                                         (with invitation)

18:00-19:00                 Ceremony on opening  BALKAFILA 2016, organized under
                                          honorary   Patronage of  Mr. Ilir Meta, Chairman of the
                                          Assembly of the Republic of Albania. Validation of the 
                                          postal  serie : Balkanfila Shqipëri 2016  and a special seal.

09:00-13:00                Meeting of  the International Jury and Jury work

09:30-10:00                Photography of International Jury and the National 
                                         Commissioners

17:00 – 19:30               Conference of the representatives  of the philatelic 
                                         federations of the Balkan countries in Working Group of
                                         Balkanfila. 

14:00-17:00                 Jury work

Puna e Jurisë
Jury work 

14:00 - 17:00                



MAJ

E SHTUNË DITA E EKSKURZIONIT

MAJ

E HËNË

MAJ

E DIELË

7

9

8

ORA

10:00 – 18:00               Vizitë në Ekspozitë

09:00 – 12:00              Shpërndarja e çertifikatave dhe medaljeve

12:00 – 13:30                Vizitë në Muzeun Historik Kombëtar

10:00-18:00                Vizitë në Ekspozitë

Vendi:                             Galeria Kombëtare e Arteve-Salla e Bibliotekës 

Vendi:                            Hoteli Ndërkombëtar i Tiranës

17:00 – 18:00               Takimi i fundit i Jurisë

08:30 – 17:00              Ekskursion ne Durrës dhe Apolloni dhe vizitë në Muzeun
                                         e saj. (Drekë për ekskursionistët)

09:00 – 12:00              Çmontimi i eksponateve

19:00 – 22:00               Palmares: Ceremonia zyrtare e ndarjes së çmimeve 
                                          për konkurruesit

10:00 – 12:00               Seminar ndërkombëtar për filatelinë:
                                         Referojnë: Z.Nicos Rangos – Si të mbrojmë koleksionet 
                                         tona nga fallsifikimet dhe mashtrimet dhe trajtimet e reja
                                         në maksimafili. 
                                         Z.Jovan Basho:Pullat e Republikës Autonome të Korçës,
                                         falsifikimet dhe gabimet gjatë shtypjes.

PROGRAM – BALKANFILA 2016

28



DAY OF EXCURSION

MAY

SATURDAY

MAY

MONDAY

MAY

SUNDAY

7

9

8

TIME

10:00 – 18:00               Visit of the Exhibition 

09:00 – 12:00              Distributing certificates and medals

12:00 – 13:30                 Visit in the National Historic Museum

10:00-18:00                 Visit of the Exhibition

Place:                              National  Gallery  of Arts , Library room.

Place:                              Tirana International Hotel

17:00 – 18:00               Final meeting of the Jury

08:30 – 17:00              Excursion in Durrës and Apolloni and visit in its Museum.
                                         (Dinner for the participants)

09:00 – 12:00              Demounting of the exhibits

19:00 – 22:00               Palmares: Official presentation of  awards to the 
                                          participants in the Exhibition

10:00 – 12:00               International Seminar for philately:
                                          Lecturer : Mr.Nicos Rangos – How to protect our collections
                                          from fakes and  forgeries and  new approaches  about 
                                          Maximaphily.
                                          Lecturer : Mr. Jovan Basho – Stamps of Autonom Republic of
                                          Korça, forgeries and errors in printing.
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1

3

5

2

4

6

Nicos RANGOS
PRESIDENT

CYPRUS

Argjir PANARITI
MEMBER

ALBANIA

Bojan BRAČIČ
MEMBER

SLOVENIA

Dario FILJAR
MEMBER 

CROATIA

Jovan BASHO
SECRETARY

ALBANIA

Boncho BONEV

MEMBER

BULGARIA

JURIA NDËRKOMBËTARE
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7

9

11 12 13

8

10

Francisc AMBRUS

MEMBER

ROMANIA

Igor PIRC

MEMBER

SLOVENIA

Jose RAMON

MEMBER

SPAIN

Stasa BRAČIČ
MEMBER 

SLOVENIA

Ziya AĞAOĞULLARI

MEMBER

TURKEY

Giuseppe RAZZA

MEMBER

ALBANIA

Lazar LAZAROV

MEMBER

BULGARIA

INTERNATIONAL JURY
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KOMISIONERË

1

3

5

2

4

6

Vasil XHITONI
KOMISIONER I PËRGJITHSHËM

GENERAL COMMISSIONER 

ALBANIA
Vasil@xhitoni.com

Lazar LAZAROV
KOMISIONERË KOMBËTARË

NATIONAL COMMISSIONERS 

BULGARIA
arhfil@abv.bg

Ivan DRAŠKOVIČ
CROATIA

Ivan.d.draskovic@gmail.com

Viktor GABER
FYROM

viktor_gaber@yahoo.co.uk

Pantelis LEOUSSIS
GREECE

p_leoussis@hotmail.com 

Nicos RANGOS
CYPRUS

dn1989@cytanet.com.cy
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COMMISSIONERS

7

9

11

8

10

12

Maria GODOROZEA
MOLDOVA

mgodorozea@mail.ru

Tomo KATURIC
MONTENEGRO

tomokaturic@t-com.me

Francisc AMBRUS
ROMANIA

franambrus@yahoo.com       

Staša BRAČIČ 

SLOVENIA
strahomira@gmail.com

Murat HAZINEDAROGLU

TURKEY
murathazinedaroglu@gmail.com

Nikola LJUBICIC
SERBIA

Koljaljubicic@hotmail.com
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PLANI I EKSPOZITËS
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A 1.a Official class/Klasa zyrtare

A 1.b Jury class/Klasa e jurisë

L. CLASS PHILATELIC LITERATURE/LITERATURË FILATELIKE

LISTA E EKSPONATEVE
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B. 3. CLASS THEMATIC PHILATELY/FILATELI TEMATIKE

37



38



No. Year Country/City                       Period Participated countries

1 1965 Bulgaria/Varna           7 - 15 august AL,BG,GR,RO,TR,YU

2 1966 Turkey/Instanbul           3 - 11 sept. AL,BG,GR,RO,TR,YU

3 1971 Romania/Bucuresti           27 june - 4 july BG,GR,RO,TR,YU

4 1973 Turkey/Izmir                      26 oct.- 5 nov. AL,BG,GR,RO,TR,YU

5 1975 Bulgaria/So�a          21 sept. - 7 oct. BG,GR,RO,TR,YU

6 1977 Yugoslavia/Belgrad          24 - 30 oct. BG,GR,RO,TR,YU

7 1979 Greece/Athens          24 - 30 nov. AL,BG,GR,RO,TR,YU

8 1981 Turkey/Instanbul            8 - 16 aug. AL,BG,GR,RO,TR,YU

9 1983 Romania/Bucuresti           17 - 22 dec. AL,BG,GR,RO,TR,YU

10 1985 Bulgaria/Vratsa          29 nov. - 6 dec. BG,GR,RO,TR,YU

11 1987 Yugoslavia/Novi Sad        19 - 26 sept. BG,GR,RO,YU

12 1989 Greece/Thessaloniki        30 sept- 8 oct. AL,BG,GR,TR,YU

13 1991 Romania/Bacau          20 - 25 sept. AL,BG,GR,RO,TR,YU,MO

14 2007 Turkey/Istanbul           28 oct-3 nov. AL,BA,BG,GR,MA,MO,RO,SL,TR,SR

15 2010 Bulgaria/Plovdiv          28 - 31 oct. AL,BG,GR,MA,RO,SL,TR,SR,CY,MO

16 2012 Slovenia/Maribor          24 - 27 may AL,BG,GR,MA,RO,SL,TR,SR

17 2014 Bulgaria/Vidin            5 - 7 april AL,BG,GR,MA,RO,SL,TR,SR,CY

18 2016 Albania/Tiranë             5 - 9 may AL,BG,CR,CY,GR,MA,MO,MON,RO,RS,SR,SL,TR,UKR

BALKANMAX
    

No. Year Country/City         Period Participated countries

1 1983 Greece/Athens         23 - 27 april BG,GR,RO

2 1986 Romania/Brasov         28 sept.- 30 oct BG,GR,RO,YU

3 1992 Bulgaria/Dimitrovgrad  30 oct-8 nov.  BG,GR,RO,YU

4 1995 Greece/Athrens         19 - 24 June AL,BG,GR,RO,YU

5 1997 Romania/Cluj         27 - 30 June AL,GR,RO,YU

6 2002 Bulgaria/Pleven         8 - 12 may BG,CY,GR,RO,TR,YU

KRONIKË CHRONICLE
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