
 Ekspozita në Itali me pjesëmarrje ndërkombëtare. 

 

Nëpërmjet Z. Piero Macrelli, President i Federatës së Shoqatave  Filatelike Italiane njoftohemi për 

zhvillimin e Ekspozitës Italia 2018 – Lufta e madhe. 

Konfirmohet përdorimi maksimal i teknologjisë dixhitale në minimizimin e shpenzimeve. Gjithashtu nuk do 

të ketë komisionerë kombëtarë  për arësye se nuk mund të sigurohen përfitimet që zakonisht i garantohen 

këtij funksioni. 

  Kërkohet që të caktohet një person kontakti që do të kujdeset për sa më poshtë vijon: 

- Të reklamojë ekspozitën  

- Të gjejë ekspozues 

- Të mbështesë ata në procesin e aplikimit 

Personi i kontaktit do të komunikojë me komisionerin e pergjithshëm : general.commissioner@italia2018.eu 

Mendohet se ekspozuesit individualë mund të kujdesen vetë për dërgimin apo dorëzimin  e eksponateve 

personalisht. 

  

Ekspozita Italia 2018 – The Great War është një ekspozitë kombëtare me pjesëmarrje ndërkombëtare me 

njohje nga FEPA qe do të administrohet nga një Komitet Organizues. 

   Ekapozita është e përqëndruar vetëm në eksponatet që trajtojnë aspekte të Luftës së Madhe, shkaqet 

direkte dhe pasojat.Është e hapur për të gjithë koleksionuesit që janë anëtarë të Shoqatave apo Federatave të 

cilat nga ana e tyre janë anetare të Federatave Kontinentale. Eksponatet e klasave konkurruese duhet të kenë 

fituar të paktën 75 pikë në ekspozitat në nivel kombëtar. Aplikuesit mund të kërkojne 5 deri 10 korniza( 

frames) sipas dëshirës pavarësisht se me sa korniza e ka marrë vlerësimin e mëparshëm. Përmasat e kornizës 

jane  1 m x 1 m me kapacitet 12 fletë format A4. 

Klasat konkurruese: 1. Filateli tradicionale 

            2. Histori postare 

           3. Të plota postare ( kartë postare) 

           4. Filateli tematike 

           5. Maksimafili 

Aplikimet do të bëhen on – line nëpërmjet websajtit të ekspozitës www.italia2018.eu. Personi i kontaktit 

kontrollon cilësinë e eksponatit. Njoftimi mbi pranimin apo mos pranimin e aplikimit do t’i dërgohet 

ekspozuesit si dhe personit të kontaktit brenda datës 31 korrik 2018.Pas pranimit ekspozuesi duhet të 

paguajë pagesën e pjesëmarrjes ( 40 euro për frame që është e pakthyeshme) nëpërmjet PayPal duke ndjekur 

instruksionet që çfaqen në ekran. Formulari i inventarit plotësohet në faqen e websajtit para se eksponati të 

dërgohet. Data e dorëzimit në Komitetin Organizues nga ekspozuesi apo përfaqesuesi i tij është 21 nëntor 

2018. Komiteti Organizues do të sigurojë  informacionin doganor për ato eksponate që vijnë jashtë zonës 

Europiane pa dogane( custom free).Eksponati do të kthehet  ashtu siç ka ardhur( Vjen me postë kthehet me 

postë). Shpenzimet janë të ekspozuesit. Ekspozuesit duhet të dërgojnë në skedar të tipit pdf të gjithë 

eksponatin brenda datës 15 shtator 2018. Mos plotësimi i kësaj kërkese do të çojë në perjashtimin nga 

konkurrimi pa të drejtën e kthimit të pagesës së pjesëmarrjes.Vlerësimet do të jenë diploma dixhitale. Të 

vetmet vlerësime që do të paraqiten në Ekspozitë do të jenë Çmimi i Madh (Grand Prix) Italia 2018 ( më e 

mira në Ekspozitë) dhe më e mira në klasën përkatëse. 

  Pavarësisht se Komiteti Organizues do të marrë masat përkatëse për sigurinë e eksponateve, ekspozuesit 

këshillohen t’i sigurojnë vetë me shpenzimet e tyre eksponatet. Komiteti Organizues nuk mban përgjegjësi 

për një sigurim të tillë. Po ashtu FEPA, Federata e Filatelisteve Italianë, Komiteti Organizues punonjës me 

pagesë apo vullnetarë nuk mbajne pergjegjësi për ndonjë dëmtim të mundshëm. 

Plotësimi i formularit të aplikimit nënkupton se: ekspozuesi konfirmon vërtetësinë e të dhënave dhe se 

deklaron se njeh dhe pranon rregullat e mësipërme. 

Uebsajti zyrtar është : www.Italia2018.eu 

Adresa e e-mailit është: info@italia2018.eu    
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                           EKSPOZITA E LITERATURES FILATELIKE  ITALIA 2018  NE VERONA 

    23 – 25 Nëntor 

 

    Ështe Ekspozitë Kombëtare e specializuar me pjesëmarrje ndërkombëtare e organizuar nga Fsfi nën 

patronazhin e FEPA-s.Kjo ekspozite organizohet njëkohesisht me Italia 2018 – Lufta e Madhe(The Great 

War). 

   Pjesëmarrja është e hapur për botimet e printuara dhe dixhitale nga gjithë bota që lidhen me: 

- Kërkime investiguese në fushen e filatelisë ose 

- Dokumentimin , edukimin dhe nxitjen e filatelisë 

   Objektet mund të ekspozohen nga autorë, editorë, botues, Shoqata apo organizata sponsorizuese, ose çdo 

individ apo entitet tjetër  që mban të drejtën e pronësisë. 

  

                Lloji i publikimit                          Kushti 

Libra,Katalogje,studime të veçanta dhe publikime të 

tjera 

Publikuar jo më parë se 1 Janar  2013 

Periodikë Publikuar jo me pare se 1 Janar 2016 

Faqe rrjeti Të jetë në rrjet në datën e aplikimit 

Programe aplikimi dhe zbavitjeje si dhe punë të tjera 

dixhitale 

Që ekzekutohen në sistemet e shfrytezimit ( të 

paktën Windows XP, IOS X.Y, Android 4.0) 

Botimet e rishikuara do konsiderohen si botime te reja. 

Klasat konkurruese: 

1. Libra ,Katalogje të specializuara, studime të veçanta dhe publikime të tjera kryesisht të natyrës 

kërkimore  

2. Libra dhe publikime të tjera të natyrës promocionale dhe dokumentare 

3. Katalogje të përgjithshëm 

4. Periodikë 

5. Faqe rrjeti 

6. Programe aplikative dhe zbavitëse 

Eshtë krejtësisht pa letra, pra aplikimi do të bëhet në faqen e rrjetit www.italia2018.eu duke ndjekur 

instruksionet që vijne hap pas hapi. NUK KËRKOHET VLERËSIM I MËPARSHËM NË NIVEL 

KOMBËTAR. 

Gjate procesit te aplikimit ekspozuesit do t’i kërkohet të paguajë  pagesën e pjesëmarrjes nëpërmjet PayPal ( 

40 euro) duke ndjekur instruksionet në ekran. Ky hap është i detyrueshëm për përfundimin e aplikimit. 

Aplikimi duhet të kryhet jo më vonë se 10 shtator 2018. 

Aplikuesi duhet të dërgojë një kopje të eksponatit ( literaturës) në mënyrë që të arrijë në adresen e 

mëposhtëme: Italia 2018 c/o Unione Filatelica Lombarda, piazza Sicilia 6, 20146 Milano, Italy jo më 

vonë se 21 shtator 2018.    

Eksponatet e dërguara nga jashtë  “zonës Europiane doganë pa pagesë”, duhet të shoqerohen nga një 

formular  që përshkruan se objekti është “specimen” dhe të deklarojë një vlerë të vogël. Pas mbylljes së 

Ekspozitës objektet do t’i dhurohen Librarise Filatelike Kombëtare Italiane në Institutin e Studimeve 

historike postare “ Aldo Cecci”. Vlerësimet do të jenë njëlloj si në Ekspozitën Italia2018 – Great War. 

Komunikimi me ekspozuesin do të bëhet nëpërmjet websajtit ose direkt me e-mail. Me realizimin e aplikimit  

ekspozuesi konfirmon vertëtësinë e të dhënave dhe deklarimin se njeh dhe pranon rregullat e mësipërme. 

 

Websajti zyrtar është: www.Italia2018.eu 

Adresa e e-mailit: info@italia2018.eu  

 

Përmbledhur dhe përkthyer nga EDMOND BUDO. 

Shënim: Për informacion më të hollësishëm vizitoni adresat e mesipërme. Tiranë, më 28 prill 2018. 
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