
 
 
  RREGULLAT PËRGJITHSHME TË FIP-it PËR VLERËSIMIN E EKSPONATEVE 
                     KONKURRUESE NE EKSPOZITAT E FIP-it 
       G R E V 
 
Neni 1  Ekspozita konkurruese 
 
1.1  FIP konsideron ekspozitat filatelike ndërkombëtare si elementin kryesor në përkrahjen dhe zhvillimin e 
       filatelisë.Këto ekspozita janë në përputhje me statutin dhe Rregullat e Përgjithshme te FIP-it për  
       Ekspozitat(GREX). FIP-i mund të shtrijë patronazhin në ekspozita botërore, përkrahjen në ekspozita 
       ndërkombëtare dhe Njohjen në ekspozita të tjera. 
 
1.2  Parimet e përcaktuara në Rregullat e Përgjithshme të FIP-it për vlerësimin e eksponateve në Ekspozitat e 
       FIP-it të mëposhtëme (GREV) zbatohen në të gjitha ekspozitat konkurruese.Ato do t’i shërbejnë jurisë si 
       rregulla dhe  koleksionistëve si udhëzues për ndërtimin e eksponateve. 
 
1.3  GREV zbatohen ne te gjitha klasat konkurruese në Ekspozitat e FIP-it. 
 
1.4  Rregullat e veçanta të FIP-it për vlerësimin e eksponateve konkurruese ne ekspozitat e FIP-it(SREV) për 
       çdo klasë konkurruese bazohen në GREV. 
 
1.5  Komisionet dhe seksione të FIP-it sigurojnë Udhëzimet ne interpretimin e SREV. 
 
Neni 2 Eksponatet konkurruese 
 
2.1  Limiti i sipërfaqes së kornizave të caktuara në ekspozitat sipas nenit 6 të GREX nuk lejon koleksionuesin të  
       paraqesë të gjithë koleksionin e tij.Prandaj,koleksionuesi duhet te zgjedhë një material të përshtatshëm që 
       do t’i garantojë vazhdueshmërinë dhe kuptimin e temës që trajton, të shpjegojë aspektet përkatëse të 
       njohurive si dhe gjëndjen e materialit të paraqitur. 
2.2  Vlerësimi i eksponateve merr në konsideratë vetëm materialin dhe informacionin e paraqitur. 
2.3 Objekti i një eksponati në klasat respektive përcaktohet në SREV(Rregullat e veçanta të FIP-it për  
       vlerësimin e eksponateve në ekspozitat e FIP-it). 
 
Neni 3 Parimet e ndërtimit të një eksponati. 
 
3.1  Eksponati duhet të përbëhet vetëm nga materiali përkatës filatelik që mbështet dokumentacionin dhe tekstin 
       e shkruar,në dallim nga klasa e hapur. 
3.2  Materiali përkatës filatelik përcaktohet për çdo klasë në rregullat SREV për atë klasë. 
3.3  Eksponati duhet të tregojë një koncept të qartë të temës së trajtuar,të zhvilluar sipas karakteristikave të  
       klasës konkurruese respective,siç përcatohet nga rregullar SREV për atë klasë.Titulli duhet të përshkruajë  
       përmbajtjen e eksponatit.Koncepti duhet të skicohet në një parashtresë( faqja e pare-shënimi im) e cila 
       duhet shkruar në një nga gjuhët zyrtare të FIP-it.Teksti i eksponatit duhet shkruar gjithashtu në një nga 
       gjuhët zyrtare të FIP-it. 
3.4  Materiali i paraqitur duhet të jetë i pajtueshëm plotësisht me temën e zgjedhur.Materiali duhet të tregojë 
       vlerësimin e ekspozuesit për atë çka ai paraqet ne kontekstin e kësaj teme.Gjithashtu duhet të përfshihet një 
       zone e plotë me materialin përkatës filatelik me cilësinë më të lartë të mundshme. 
3.5  Paraqitja dhe teksti shoqërues i eksponatit duhet të jetë i thjeshtë, me shije dhe i balancuar mire. Ai duhet të  
       shtojë informacion mbi atë që paraqet  materiali dhe të tregojë nivelin e të kuptuarit të temës si dhe 
       kërkimin personal të ekspozuesit. 
 



 
Neni 4  Kriteret për vlerësim 
 
4.1  Vlerësimi i eksponateve bëhet nga një juri e cila do të kompozohet dhe do të kryejë detyrat e saj në 
        përputhje me nenet e Kapitullit V të GREX. 
4.2  Kriteret për vlerësimin e eksponateve konkurruese në ekspozitat e FIP-it janë si më poshtë vijon: 
    •  Trajtimi dhe rëndësia filatelike 
    •  Njohuria filatelike dhe lidhur me të, studimi dhe kërkimi personal. 
    •  Gjëndja dhe rrallësia e materialit të ekspozuar 
    •  Paraqitja 
 4.3  Kritere të veçanta zbatohen për eksponatet në klasat tematike, të të rinjve dhe literaturës; shiko nenin 5.3 
        më poshtë. 
4.4   Kriteret për eksponatet në filatelinë e hapur duhet të paraqiten në rregullat IREX të ekspozitës. 
4.5  Kriteri “ Trajtimi” kërkon  një vlerësim të plotësisë dhe korrektësisë së materialit të zgjedhur të bërë nga 
       ekspozuesi për të ilustruar temë e zgjedhur. 
4.6  Kriteri “Rëndësia filatelike”kërkon një vlerësim të domethënies(rëndësisë) filatelike të temës së zgjedhur 
       nga ekspozuesi shprehur në rrezen e veprimit,shkallën e vështirësisë së temës dhe të interesit filatelik të  
       eksponatit. 
4.7  Kriteri “Njohuria filatelike dhe lidhur me të,studimi dhe kërkimi personal” kërkojnë vlerësimet e 
       mëposhtëme: 
   •  Njohuria është shkalla e njohurive e ekspozuesit shprehur me anë të objekteve të zgjedhura për ekspozim 
       dhe përshkrimin përkatës; 
   •  Studimi personal është analiza e saktë e objekteve të zgjedhura për ekspozim; 
   •  Kërkimi është paraqitja e fakteve të reja lidhur me temën e zgjedhur. 
4.8  Kriteri “Gjëndja dhe Rrallësia” kërkon një vlerësim të cilësisë së materialit të zgjedhur duke marrë parasysh 
       standardin e materialit që ekziston për temën e zgjedhur,rrallësinë dhe vështirësinë relative të blerjes së 
       materialit. 
4.9  Kriteri “Paraqitja” kërkon një pamje të përgjithshme estetike të eksponatit. 
 
Neni  5  Gjykimi i eksponateve 
 
5.1  Në përgjithësi gjykimi i një eksponati bëhet në përputhje me kapitullin V të GREX. 
5.2  Gjykimi bazohet në kriteret e shpjeguara në nenin 4 të mësipërm. 
       1. Trajtimi dhe rëndësia filatelike                                                             30 
       2. Njohuria filatelike dhe lidhur me të,studimi dhe kërkimi personal      35 
       3. Gjëndja dhe Rrallësia                                                                            30 
       4. Paraqitja                                                                                                  5   
                  Gjithsej 100       
        Eksponatet do të vlerësohen duke caktuar pikë për secilin nga kriteret e mësipërm.Këto do të vendosen në 
        fletët e rezultateve sipas një formati të përcatuar. 
5.3  Kriteret për vlerësimin e eksponateve të Literaturës,Tematike  dhe të të Rinjve tregohen në rregullat SREV 
        të klasave përkatëse. 
5.4  Çmimet do të jepen sipas Nenit 8 të GREX. 
5.5  Medaljet do të jepen sipas tabelës së mëposhtëme bazuar në llogaritjen totale të pikëve sipas 5.2 më sipër:      
 
      Ari e madhe          95 
      Ari                        90 
      Vermeil I madh    85 
      Vermeil                80 
      Argjend I madh   75 
      Argjend               70 



      Argjend Bronx     65 
      Bronx                   60 
5.6  Çmimet e mëdha do t’i jepen eksponateve që marrin shumicën e votave të jurisë, me votim të fshehtë 
       ndërmjet atyre eksponateve që marrin të paktën 96 pikë.(Referoju nenit 44 të GREX) 
5.7  Juria mund të shprehë falenderime për eksponatet që dallohen për kërkimin filatelik ose origjinalitetin. 
       (Referoju Nenit 8.5 të GREX). 
5.8  Çmimet e veçanta mund të jepen nga juria në përputhje me nenin 8.6 të GREX. 
 
Neni  6   Klauzola përmbyllëse 
 
6.1  Në rast të ndonjë kundërshtie në tekst që lind nga përkthimi,përparësi do të ketë teksti në anglisht. 
6.2  Rregullat e Përgjithshme të FIP-it për vlerësimin e Eksponateve Konkurruese në Ekspozitat e FIP- 
        it(GREV) u aprovuan në Kongresin e 66 

të  më 14 tetor 2000 në Madrid. Ato hyjnë në fuqi menjëherë pas 
        mbylljes së Kongresit. 
 
Përkthyer nga  Edmond Budo ,  4 tetor  2016. 


