
                                                            “ PLOVDIV PHILA 2019” 

          Jo-konkurruese 

Ekspozitë filatelike Europiane me Sallonin e Akademisë Filatelike Europiane. 

Rregullat e veçanta: 

1. Vendi dhe data 

 Ekspozita filatelike Europiane “PLOVDIV Phila 2019” i kushtohet 140-vjetorit të krijimit të Postës Bullgare, 140-

vjetorit të hedhjes në qarkullim të pullës së parë Postare Bullgare – të ashtuquajturës “ Santimes”, dhe të një 

ngjarje tjetër të rëndësishme – zgjedhja e Plovdivit si Kryeqyteti Kulturor Europian për vitin 2019. 

Ekspozita do të vendoset në Hapësirën e qytetit të panaireve në Plovdiv. 

“ PLOVDIV PHILA 2019” do të zhvillohet më 17-20 tetor 2019. 

2. Organizimi dhe Patronazhi 

“ PLOVDIV PHILA 2019” organizohet nga Ministria e Transporteve, informacionit teknologjisë dhe komunikimit, 

Bashkia e  Plovdivit, Fondacioni “Plovdiv 2019 Kryeqytiti Europian i Kulturës”,  “ postat  Bullgare PLC” dhe 

Bashkimi i Filatelistëve Bullgarë – me bashkëpunimin e Panairit Ndërkombëtar të Plovdivit. 

“PLOVDIV PHILA 2019” do të zhvillohet me MBËSHTETJE të Federatës Filatelike Europiane (FEPA) dhe të 

Akademisë Filatelike Europiane. 

Ekspozita do të ketë Patronazhin e nderit të Z.Ivan TOTEV: Kryetar i Bashkisë Plovdiv. 

3. Rregullat 

Ekspozita do të zhvillohet sipas Rregullave të Veçanta të “PLOVDIV PHILA 2019”. 

4. Klasifikimi i eksponateve 

 

A. Klasa kombëtare 

B. Klasa “ Europa” 

C. Sallon i veçantë i Akademisë Bullgare të Filatelisë. 

Klasat e ekspozimit do të jenë të gjitha klasat e FIP-it plus klasa e Kartolinave përveç klasës së të rinjve. 

         5 Ekspozuesit 

Në ekspozitë mund të marrin pjesë filatelistë – anëtarë të Federatave Europiane po ashtu si dhe anëtarët e 

akademive Filatelike të të gjitha vendeve Europiane. 

Për “EUROPA” Klasa B 

Çdo akademi filatelike, e përfaqësuar nga federata filatelike në kontinent mund të marrë pjesë në “PLOVDIV 

PHILA 2019” duke ekspozuar në 20 korniza. Eksponatet në klasën e Literaturës  janë pa kufizim. 

Pjesëmarrja në Sallonin e veçantë të Akademisë Bullgare të Filatelisë ( Klasa C) është vetëm me ftesë. 

6. Aplikimi për pjesëmarrje 



Afati i caktimit të Komisionerit Kombëtar është brenda dates 10 gusht 2019. 

Komisionerët kombëtarë  duhet të dërgojnë formularët e aplikimit  për pjesëmarrje në “PLOVDIV PHILA 

2019” jo më vonë se  10 Shtator 2019. 

Aplikimet e ekspozuesve duhet të shoqërohen nga një fletë hyrëse dhe t’i jepet komisionerit kombëtar. 

Me t’u aprovuar, çdo eksponat do të futet në katalogun zyrtar me titullin e shkruar në aplikim. Në       
këtë mënyrë konfirmohet pjesëmarrja. Nevoitet gjithashtu dhe një përshkrim i shkurtër i cili do të 
publikohet. 

 
7. Pagesa e pjesëmarrjes 

 
Pjesëmarrja në “PLOVDIV PHILA 2019” është pa pagesë. 
 

8. Përmasat dhe caktimi i kornizave 
 

Kkornizat për “PLOVDIV PHILA 2019” janë 1000mm x 1200 mm. Çdo kornizë ka hapësirë të mjaftueshme për 16 

fletë ekspozimi – Format A4 (210 x 295 mm). 

Pranohen fletë edhe më të mëdha. Por ky fakt dhe dimensionet e tyre duhet të shënohen në formularët e aplikimit 

duke rënë dakord më parë me organizuesit. 

Literatura filatelike do të ekspozohet në dhoma të veçanta sigurie ose salla  në mënyrë që të shihen nga sa më 

shumë vizitorë që të jetë e mundur. 

9. Vlerësimet 

Çdo  pjesëmarrës në Ekspozitë do të marrë një diplomë të veçantë me dizenjim grafik dhe medalje. 

10. Dërgimi dhe kthimi i eksponateve 

Ekspozuesi kur i beson eksponatin e tij komisionerit kombëtar , duhet të plotësojë një fletë inventari që përfshin 

numrin e saktë të pullave postare dhe/ose materialeve postare në çdo faqe. Gjithashtu dhe vlerën e tyre. 

Me të arritur në Plovdiv, komisionerët kombëtarë dorëzojnë eksponatet dhe luajnë rol aktiv në montimin e tyre 

në korniza dhe pas ekspozitës në çmontimin e eksponateve. 

Pjesëmarrësit në klasën “Literaturë” duhet të dërgojnë më parë 2 (dy) kopje  të publikimeve të tyre – jo më vonë 

se 15 shtator 2019, adresuar Komitetit Organizues. Ekspozuesit në këtë klasë nuk i marrin përsëri eksponatet e 

tyre. 

11. Komiteti Organizues 

Me nënshkrimin e aplikimit përfundimtar, çdo pjesëmarrës/ ekspozues është dakord me kushtet e rregullave të 

Veçanta të “PLOVDIV PHILA 2019”. 

Të tëra çështjet e tjera që mund të lindin dhe nuk gjejnë përgjigje në këto rregulla, janë subjekt dhe kompetencë 

e Komitetit Organizues  të  “PLOVDIV PHILA 2019”. Vendimet e tij të aprovuara nga kordinatori i FEPA-s për 

ekspozitën janë përfundimtare. 

Adresa e kontaktit: 

Organizing Committee of “PLOVDIV PHILA 2019” 



7, “Trayanovi vrata” str. 
1408 Sofia 
BULGARIA 
Tel. (02) 958 63 74 
 

Adresa për korrespondencë: 

Organizing Committee of “PLOVDIV PHILA 2019” 
P. O. Box 662 
1000 Sofia 
BULGARIA 
 
E-mail:sfbul@yahoo.com 
 
FEPA Coordinator 
 

Shënim: Në rast  mospërputhje/ mos konformiteti dhe çdo lloj dallimi në gjuhë, përsa i përket Rregullave të 

veçanta, versioni në gjuhën Bullgare ka prioritet absolut. 

Përkthimi: Edmond Budo   datë 11 korrik 2019. 

 


