
                       KOMISIONI I FIP-it PER FILATELINË TRADICIONALE 

 

RREGULLA TË VEÇANTA PËR VLERËSIMIN E FILATELISË TRADICIONALE NË  

                                        EKSPOZITAT E FIP-it 

 

Neni 1:  Ekspozita konkurruese 

               Në përputhje me Nenin 1.4 të Rregullave të Përgjithshme të FIP-it për vlerësimin 

             e eksponateve konkurruese në ekpozitat e FIP-it(GREV), janë hartuar keto  

             rregulla të veçanta në plotësim të atyre parimeve persa i perket Filatelisë Tradicio- 

             -nale.Referoju gjithashtu”Udhëzimet për gjykimin e eksponateve të filatelisë 

             tradicionale”. 

 

Neni 2:  Eksponatet konkurruese. 

  Filatelia tradicionale përmbledh të gjitha aspektet e filatelisë.Kjo perfshin 

githashtu ato aspekte te cilat mund të përdoren në klasat e tjera të FIP-it që 

mbështesin atë çka ekpozuesi po tregon me eksponatin e tij.Ky subjekt duhet të 

duhet të zhvillohet sipas nje plani llogjik qe përshkon eskponatin.Ai mund të 

përfshijë aspekte të historisë së pullës të tilla si rruga nga përpjekjet per realizim 

nëpërmjet provave deri tek emetimi i pullës me fazat e printimit dhe te gjitha 

llojet e varieteteve. Ajo përfshin te gjithë materialin perkatës ,bile dhe të 

materialit që mund të përdoret për të formuar një eksponat në një nga klasat e 

veçanta. Përdorimi i pullës, normalisht,  duhet të demostrohet nëpër eksponat 

por kjo mund të jetë gjithashtu nje seksion i veçantë i planit.Pastaj ajo duhet të 

jetë në ekuilibër me pjesën tjetër të eksponatit.Përdorimi nënkupton mënyrat e 

ndryshme të vulosjes ,tarifat postare dhe gjithashtu rrugët e lëvizjes po të jetë e 

nevojshme.Prezenca e vulave të rralla ,anullimet e pazakonta dhe format e vulave 

postare duhet të kihen parasysh në gjykim. 

Eksponatet që nuk ndjekin parimisht rregullat e veçanta të klasave të tjera 

filatelike duhet të konsiderohen dhe gjykohen si eksponate të filatelisë 

tradicionale.Nëse eksponati transferohet në një klasë tjetër atëhere ekspozuesi 

duhet të informohet mbi arësyen e një transferimi të tillë. 

Një eksponat i transferuar nga nje klasë tjetër e FIP-it që nuk ndjek rregullat e 

asaj klase, mund te gjykohet ne klasën tradicionale por normalisht do të marrë 

më pak pikë për TRAJTIMIN nëse nuk eshte ndërtuar për tradicionalen. 

 

Neni 3: Parimet e kompozimit të eksponatit 

             Faqja e titullit duhet të përmbajë një pohim paraprak që shpiegon qëllimin e 

             eksponatit.Ai duhet të pasohet nga një plan llogjik.(Ref.Grev 3.3) 

3.1        Materiali i përshtatshëm për filatelinë tradicionale përfshin,ndërmjet të tjerash, 

             (Ref.GREV 3.3). 

             1. Projektet e miratuara apo të hedhura poshtë,provat e anulluara,provat me 

                 lastra,provat e ngjyrave,njollat dhe gabime të tjera në prodhimin e pullës. 

             2. Pullat postare,te papërdorura apo të përdorura,teke apo të shumefishta,pullat e 

                 përdorura në zarf,dëftesa postare,anullim i përzier me vende të tjera etj. 

             3. Përdorimet e ndryshme të pullës që përfshijnë vulosje të ndryshme,tarifat,  

                 rrugët, ndonëse një eksponat që përbëhet krejtësisht nga ky material do të ishte 

                 më i përshtatshëm për histori postare. 



             4. Pullat lokale,shërbimet private të shpërndarjes ,kompanitë e pakove dhe pullat e 

                 korrierit,kompanitë tregtare të pullave etj. 

             5.  Varietete të të gjitha llojeve,te tilla si filigrama,ngjitesja,birimi,letra,printimi 

                 dhe ngjyra po ashtu si dhe veçantite e nje vendi. 

 6. Rindertimi i klisheve dhe studime mbi lastrat e printimit. 

            7. Pulla me iniciale me birime, mbishtypje postare dhe syrsazhim vlere,të gjitha 

                llojet e etiketave postare si etiketat e rregjistrimit,etiketat e pakove etj në qoftëse  

                ato mbështesin atë që do të tregosh. 

            8. Të plota postare( kartë postare) nëse ato janë shtypur me të njëjtën klishe si 

                pullat e postës dhe prerje nga të plotat postare në qoftë se ato janë përdorur si 

                pulla poste 

            9. Pullat fiskale të përdorura në postë dhe fiskale të papërdorura të vlefshme për 

                përdorim postar. 

           10. Fallsifikime postare.Fallsifikime të tjera dhe rishtypje vetëm në krahasim me 

                 pullën origjinale nëse është përdorur në një eksponat tradicional që paraqet p.sh.  

                 një emision, shiko 3.2.4 më poshtë. 

3.2         Eksponatet do të konsiderohen të filatelisë tradicionale nëse janë ndërtuar si më 

                 poshtë: 

            1  Koleksione që tregojnë zhvillimin e pullave postare. 

            2. Studime të veçanta të letrës së përdorur në prodhimin e pullës, te ngjitëseve,  

                birimeve, variacioneve të ngjyrës,gabimeve të dizenjimit grafik, të pullave me 

                iniciale me birime. 

            3. Koleksione të objekteve postare ekstreme( të dalluara) të tilla si leter-kultura, 

                 mbyllja e letrave, etiketat e gazetave etj. 

            4. Koleksionet e fallsifikimeve dhe mashtrimeve,rishtypjet,etiketat e rregjistrimit 

                 etj. 

            5. Koleksione kërkimore si ndërtim lastrash, zhvillimi i plate flaws(  ?  ?  ). 

            6. Koleksione krahasues  p.sh. emetime të disa vendeve që përfshijnë emetimet 

                “omnibus” [në vende të ndryshme emetohet e njëjta pullë], ose që përfshijnë 

                 emetimet e para të një rajoni. 

 7.  Koleksione të tjera me aspekte të veçanta të tilla si ngjarjet-“Dita e pullës ,Posta 

                 e Krishtlindjes,panairet dhe ngjarje të tjera filatelike”. 

 

Neni 4:  Gjykimi i eksponateve  

           4.1 Eksponatet e filatelisë tradicionale do të do të gjykohen sipas Nenit 39 të 

                  GREX( Ref.GREV, Neni 5.1) 

           4.2 Për eksponatet e filatelisë tradicionale po paraqesim klauzolat e mëposhtme që e 

                 çojnë jurinë në vlerësim të ekuilibruar(Ref.Grev.Neni 5.2). 

 

     Trajtimi(20) dhe rëndësia filatelike(10) e eksponatit                               Gjithsej         30 

     Njohuria filatelike dhe lidhur me të,studimi dhe kërkimi personal        Gjithsej         35 

     Gjëndja(10) dhe rrallësia(20)                                                                      Gjithsej         30 

     Paraqitja                                                                                                                               5 

                    ------

                        Gjithsej 100              

Eksponatet do të vlerësohen duke caktuar pikë për secilin nga kriteret e mësipërme. 



 

Neni 5:   Klauzola përmbyllëse 

              5.1 Në rast të ndonjë kundërshtie në tekst që rrjedh nga përkthimi,përparësi do të 

                    ketë teksti në anglisht. 

              5.2 Këto rregulla të veçanta për vlerësimin e eksponateve të filatelisë tradicionale 

                    në ekspozitat e FIP-it u aprovuan në Bukuresht, 28 qershor 2008. 

 

UDHËZIME PËR GJYKIMIN E EKSPONATEVE TË FILATELISË TRADICIONALE  

 

Neni 1:    Këto udhëzime janë hartuar për të ndihmuar jurinë në vlerësim dhe ekspozuesit 

                 në përgatitjen e eksponateve të filatelisë tradicionale. 
                 Në rast të ndonjë kundërshtie në zbatimin e këtyre udhëzimeve me GREV dhe 

                 SREV;Rregulat GREV kanë përparësi mbi rregullat SREV dhe SREV kanë 

                 përparësi mbi udhëzimet. 

 

Neni 2: Parimet e ndërtimit të eksponatit. 

2.1 Në eksponatin tradicional ekspozuesi/ja tregon një ndodhi ose disa me eksponatin 

e tij/saj.Normalisht është një histori e pullave apo vetë emetimeve.Ajo mund të 

fillojë me arësyen pse u emetua pulla, pasuar me projektet dhe /ose provat e 

mundëshme;pastaj mund të përshkruaj zhvillimin e pullës ,shtypjet e 

ndryshme,ngjyrat,birimet,letrat,gabimet etj.Përdorimi i pullës ,tarifat, rrugët, 

format e vulave postare,vulosjet  dhe objektet e tjera  siç përshkruhet në SREV 

3.2 jane pjesë esencilale e asaj që do të tregosh.  

Plani është organizimi i kapitujve te temës filatelike qe do të paraqesësh. 

Titulli,trajtimi dhe plani duhet të jenë të pajtueshëm me njëri tjetrin dhe natyrisht 

me vetë eksponatin.Të gjithë aspektet e rëndësishme të hapësirës së zgjedhur 

duhet të pasqyrohen në mënyrë të mirë ekuilibruar.Aspektet e ndryshme si 

p.sh.vulat mund të pasqyrohen në një kapitull të veçantë ose brënda kapitujve të 

tjerë. 

2.2 Shprehja “Material i përshtatshëm(duhur) për filatelinë tradicionale” (Ref:SREV 

Neni 3.1) gjithmonë do të nënkuptoje material të pamjftueshëm kur zbatohet në 

disa tema të tradicionales.Trajtimi në tradicionale i pullave të një vendi do të bëjë 

të detyrueshme përfshirjen e disa objekteve, ndërsa përfshirja e të njejta objekteve 

në një eksponat të një vendi tjetër do të jetë krejtësisht e papërshtatëshme.Shumë 

nëntema të vogla janë unike për vende të ndryshme dhe përfshirja e disa prej tyre 

mund te jete detyrim për të arritur vlerësimin më të lartë.Materiali që kërkohet 

dhe teknikat  për ekspozimin e tij ndryshojne sipas vendeve(shteteve). 

2.3 “Material i përshtatshëm për filatelinë tradicionale” nenkupton në të vërtetë 

përfshirjen e te gjitha objekteve filatelike që janë të lidhura me transportin e 

mallrave me shërbimin postar ose dhe jashtë shërbimit postar.Kjo përfshin 

shërbimin postar hekurudhor,lokal dhe privat.Kultura e letrave si zarfat e zonjave 

të punuara me reliev,zarfat e Shën Valentinit,zarfat e zbukuruara,zarfat 

patriotikë ,etj. mund të perfshihen nëse ato mbështesin subjektin që 

trajton.Objektet para pullës dhe pa pullë dhe shënimet postare duhet të kenë lidhje 

direkte me materialin e paraqitur dhe normalisht nuk duhet të kalojnë 15% të 

hapësirës së eksponatit.        

2.4 Nëse statusi apo vërtetësia e ndonjë objekti është e dyshimtë,por objekti 

konsiderohet mjaft i rëndësishëm që të përfshihet në eksponat,mund të përfshihet , 

por statusi i tij duhet të tregohet me anë të një çertifikate nga nje autoritet i 

pranuar ose me vërejtje të tjera shpieguese. 



2.5 Eksponatet tradicionale duhet të përmbajnë material qe është i lidhur dhe mund të 

përshkruhet si një i tërë.Ajo çka dëshiron të paraqitësh  duhet të pohohet 

qartësisht dhe në mënyrë konçize ne përshkrimin e katalogut të ekspozitës dhe 

faqen e titullit( e parë).Arranxhimi aktual i eksponatit është çështje e shijes 

personale dhe zgjedhja e një prej shumë formave të pranuara të paraqitjes së 

materialit i lihet ekspozuesit.Novacioni inkurajohet gjithmonë. 

2.6 Parashtresa hyrëse që përshkruan subjektin( shiko Nenin 2.1 më sipër ) që tregon 

Njohurinë e ekspozuesit për materialin që ka zgjedhur  kërkuar prej Nenit  3.3 të 

GREV, duhet të shtohet në eksponat. Ajo ka si qëllim të ndihmojë njerëzit të 

kuptojnë lehtësisht trajtimin dhe objektivat e eksponatit dhe të vleresojë rëndësinë 

e objekteve kyçe ne ekspozim.Parashtresa hyrëse duhet të përfshijë planin si dhe 

listën e literaturës së referuar.Tërë eksponatet duhet të shrytëzojne plotësisht 

faqen e parë. 

 

NENI 3: Kriteret për vlerësimin e eksponateve 

 

3.1 Zgjedhja e materialit për eksponatin e filatelisë tradicionale kërkon një kompromis 

ndërmjet shumë faqeve material që ekspozuesi dëshiron të paraqesë dhe numrit të 

faqeve qe do të vendosen në kornizat e caktuara nga administrata e ekspozitës.Kjo 

zgjedhje është një faktor i rëndësishëm jo vetëm në vlerësimin e TRAJTIMIT, por 

gjithashtu të NJOHURISË.Ekspozuesi mund të përjashtojë materialin e një 

rëndësie më të vogël.Në përgjithësi vlerat e zakonëshme të një emetimi mund të 

tregohen me një paraqitje simbolike ndërsa materiali më i mirë i të njejtit emetim 

duhet të pasqyrohet me hollësi.Gjykimi do të vlerësojë nëse ky trajtim tregon 

NJOHURINË e ekspozuesit për materialin. 

3.2 Nëse një pullë konsiderohet e zakonëshme ne gjëndjë të përdorur apo të 

     papërdorur, por relativisht e rrallë mbi zarf  apo në një kombinim të veçantë atehere 

      tregimi vetëm i zarfit apo i kombinimit mbi zarf do të përbënte një marreveshje 

      miratuese te emetimit në fjalë.Megjithqatë një faqe shëmbujsh pa dallim në nuancë 

      apo karakteristikë tjetër ose disa faqe me zarfa që tregojnë të gjithë të njëjtën tarifë 

      dhe përdorim,pavarësisht nga vlera ka të ngjarë të denigrojë një eksponat. 

Shkrimi ne një eksponat nuk është e nëvojshme të përshkruajë fakte qartësisht të 

dukshmme megjithëatë gjithë informacioni filatelik në sfond demonstron 

NJOHURINË filatelike të ekspozuesit.Në disa raste vetëm konteksti historik apo 

social mund të jetë i dobishëm për të kuptuar plotësisht rolin e pullave apo 

emisioneve të ekspozuara. 

3.3 Trajtimi i eksponatit reflekton shkallën në të cilën ekspozuesi është në gjëndje të 

        krijojë një eksponat të ekuilibruar,karakteristikë e subjektit të zgjedhur.Një 

        përparim llogjik që është i lehtë për t’u ndjekur dhe nje shkrim i qartë dhe konçiz 

        do të ndihmojnë anëtarët e jurisë për vlerësimin e eksponatit. 

Në vlerësimin TRAJTIMI; Juristët do të kontrollojnë nëse pohimet e bëra në hyrje 

dhe plan janë paraqitur me përpikmëri në ekspozim.Konsiderim do t’i jepet 

gjithashtu: 

a. Vështirësisë së gjetjes së materialit përkatës dhe interesant për eksponatin Kjo nuk 

duhet parë si faktor rrallësie apo vlere por si faktor i kohës dhe i përkushtimit. 

b. NJOHURISË filatelike dhe aftësive që kërkohet për të mbledhur dhe paraqitur 

eksponatin. 

      Edhe nëse vulat dhe anullimet janë pjesë esenciale e një eksponati tradicional, ato 

      duhet të jenë në një marrëdhënie të balancuar në të gjithë eksponatin(p.sh jo 1 

       kornizë me tradicionale të pastër dhe 7 korniza me markofili.) 

 

3.4 Në caktimin e RËNDËSISË  së eksponatit konsiderim i jepet: 

a. Se sa shumë material themelor i subjektit të zgjedhur është paraqitur. 



b. Domethënies së subjektit brenda filatelisë së vendit apo zonës së ekspozuar. 

c. Domethënies së subjektit në shkallë botërore. 

Futja e tre periudhave kohore ka zgjidhur disa nga problemet me RËNDËSINË.Për 

shëmbull një eksponat modern shumë i mirë me material ,Njohuri dhe Trajtim te 

shquar shpesh është më i rëndësishëm se një eksponat klasik i dobët.Gjithashtu 

plotësia e të gjitha aspekteve të rëndësishme të hapësirës së zgjedhur rrit rëndësinë 

e eksponatit.Përjashtimi i disa aspekteve të rëndësishme zvogëlon RËNDËSINË 

edhe nëse ajo është përmendur në faqen e parë. 

 

3.5 Kërkimit dhe zbulimeve të reja i duhet dhënë një vemendje e plotë në lidhje me 

rëndësinë e tyre.Zbulimet e medha meritojne NJOHJE dhe mbulim të rëndësishëm 

dhe duhet të identifikohen nga ekspozuesi, ndërsa zbulimet e vogla nuk duhet të 

errësojnë pjesën kryesore të eksponatit.Duhet te kujtojmë se shume emetime 

klasike dhe moderne kanë qënë objekt kërkimor për një periudhë të gjatë dhe 

rezultatet e ketyre studimeve janë botuar.Për të vlerësuar NJOHURINË,juria do të 

shqyrtojë se sa mirë ekspozuesi ka shfrytëzuar këto burime.Eshtë jo realiste që nje 

koleksionues të kërkojë që të trajtojë gjetje të reja në një zonë shumë të studiuar 

dhe kërkuar.Për këtë arësye ,eksponate të tilla nuk do të penalizohen për 

mungesën e kërkimit personal, por do t’i jepet konsiderim shtesë nëse pavaresisht 

kërkimit të mëparshëm të zhvilluar, ekspozuesi ka arritur të shfaqet me gjetje të 

reja. 

Vetëm NJOHURIA e dokumentuar në eksponat mund të gjykohet. Jo vetëm 

informacioni mbi pullën postare por gjithashtu mbi tarifat,rrugët,vulat etj. është 

mënyra më e mirë për të treguar NJOHURINË e përgjitheshme të ekspozuesit. 

Aty ku është e përshtatëshme;referenca duhet te jepen nga vetë ekspozuesi ose 

nga një informacion tjetër i botuar më parë.Aty ku ekspozuesi e ka shtrirë një info 

macion të tillë ,referenca mund të vendoset ose në faqen e parë ose në faqen e 

eksopozitës së cilës i referohet kërkimi. 

 

3.6 Materiali në gjëndje përgjithësisht të mirë është themelor për një eksponat 

tradicional.Ekspozuesit  inkurajohen të paraqesin material unik ose shumë të rrallë 

që nuk ndodhet në gjëndjë te mirë(Fine), por  paralajmërohen nga përfshirja e 

objekteve të tjera në gjëndje të tillë që mund të reduktojë perceptimin e gjëndjes 

së përgjithëshmë të eksponatit. Gjëndja e materialit të zakonshëm duhet të jetë e 

përsosur. 

 Rrallësia e të gjithë emisionit apo e një vlere të emisionit normalisht 

 vlerësohet me lart se rrallësia e një varieteti te vogël.Rrallësia dhe rëndësia e 

                   varieteteve  nuk është e njëjtë për vende dhe zona të ndryshme.Kjo duhet të 

                   merret në konsideratë në gjykimin e eksponatit.  

           

                   

      Përkthyer nga Edmond Budo 

      22.02.2016 

      

            


