REGULAMIN
KRAJOWEJ WYSTAWY LITERATURY FILATELISTYCZNEJ
organizowanej z okazji
XXI Zjazdu Polskiego Związku Filatelistów w Iławie
1. Organizatorami wystawy są:
a. Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZF
b. Kolegium Wystawiennictwa ZG PZF
c. Kapituła Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”
d. Biblioteka Główna PZF w Warszawie
2. Wystawa powyższa jest wystawą specjalizowaną I stopnia o zasięgu krajowym.
3. Wystawa czynna będzie codziennie w czasie i miejscu trwania Zjazdu, od 8 do 11 września 2016
w Hotelu „Stary Tartak” w Iławie.
4. Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy (KOW) przewodniczy Kol. Roman Przybyła, adres:
14-202 Iława 3, skrytka poczt. 106, tel. 501 970 828, e-mail: rprzybyla1@poczta.onet.pl
Biuro KOW jest czynne w godz. od 8.00 do 18.00.
Wszelką korespondencję związaną z wystawą należy kierować pod powyższy adres.
5. Wystawcami mogą być: Poczta Polska, Muzeum Poczty Polskiej i Telekomunikacji, członkowie
Polskiego Związku Filatelistów oraz inni zaproszeni przez KOW.
6. Do udziału w klasie konkursowej mogą być zgłaszane:
A. Opracowania badawcze, czasopisma i periodyki z zakresu historii poczty i filatelistyki oraz
katalogi znaków pocztowych
B. Opracowania popularyzujące i promujące filatelistykę oraz dokumentujące zagadnienia
organizacyjne (w tym katalogi wystaw i imprez filatelistycznych oraz biuletyny związkowe o
przeważającym profilu dokumentacyjnym)
Dodatkowo przyjmowane będą zgłoszenia literatury popularyzujących filatelistykę w wersji
elektronicznej (C).
7. Szczegółowe zakresy opracowań.
Grupa A - Opracowania badawcze, czasopisma i periodyki z zakresu historii poczty i
filatelistyki oraz katalogi znaków pocztowych) zawiera:
1) Dzieła drukowane i opracowania specjalne na innych mediach:
a) podręczniki,
b) monografie,
c) specjalistyczne artykuły badawcze,
d) bibliografie i podobne prace specjalne,
e) przedstawiane publicznie artykuły z zakresu filatelistyki (łącznie z tekstami radiowymi
i telewizyjnymi, filmowymi oraz pokazami przeźroczy) o charakterze badawczym,
f) inne podobne prace specjalne.
2) Katalogi ogólne znaków pocztowych kontynentalno-strefowe, dotyczące jednego lub kilku
krajów, katalogi obejmujące także ostemplowania i inne specjalizowane działy filatelistyki,
3) Czasopisma filatelistyczne i z zakresu historii poczty o charakterze literatury badawczej –
ostatni pełny rocznik, ale nie starsze niż 2 lata.
4) Artykuły o charakterze badawczym w wydawnictwach filatelistycznych i niefilatelistycznych.

Grupa B - Opracowania popularyzujące i promujące filatelistykę oraz dokumentujące
zagadnienia organizacyjne (w tym katalogi wystaw i imprez filatelistycznych oraz
biuletyny związkowe o przeważającym profilu dokumentacyjnym) zawiera:
1) Dzieła drukowane poświęcone filatelistyce w sferze promocji i dokumentacji (publikacje
związkowe bez przeważającej zawartości fachowej oraz kalendarze, katalogi aukcyjne
prezentujące w fachowy sposób obszary zbieractwa lub zbiory).
2) Katalogi wystaw filatelistycznych zawierające treści wychodzące w znaczącym stopniu poza
spis wystawców’
3) Czasopisma o charakterze promującym lub dokumentującym zagadnienia organizacyjne –
ostatni pełny rocznik, ale nie starsze niż 2 lata.
4) Artykuły o charakterze promującym i dokumentującym w wydawnictwach filatelistycznych
i niefilatelistycznych.
Grupa C – Literatura w wersji elektronicznej zawiera:
1) Strony internetowe o przeważającym profilu naukowym, pogłębiające wiedzę i badania
filatelistyczne, jak i propagujące filatelistykę w szerokim zakresie oraz dokumentujące
działalność różnych struktur organizacji filatelistycznych. Do zgłoszenia strony konieczne
jest dołączenie wyczerpującego opisu zawartości i funkcjonowania strony w formie
papierowej.
2) Opracowania o charakterze podręcznikowym, monograficznym lub biograficznym na
nośnikach elektronicznych (CD-ROM, DVD, USB i in.) lub możliwych do pobrania i
wydrukowania ze stron internetowych.
3) Katalogi filatelistyczne na nośnikach elektronicznych (CD-ROM, DVD, USB i in.) lub
możliwych do pobrania i wydrukowania ze stron internetowych.
4) Czasopisma w formie elektronicznej.
5) Artykuły publikowane na różnych nośnikach elektronicznych.
8. Za wystawienie pobiera się opłaty w wys. 20 zł za 1 pozycję literatury,
Konto KOW – nr 34 1240 5598 1111 0000 5033 4605, Polski Związek Filatelistów, Okręg
Warmińsko-Mazurski.
Za eksponaty nie dostarczone na wystawę organizatorzy nie będą zwracać opłaty.
9. Zgłoszenia należy kierować do KOW do dnia 10.04.2016 r. na specjalnych formularzach Wystawy.
10. Informacje dot. zgłoszeń eksponatów.
1) Zgłoszenia mogą być wysłane przez autora, kompilatora, redaktora, wydawcę, poręczającą
organizację lub stowarzyszenie, albo jakąkolwiek inną osobę, mającą prawa własności do
eksponatu.
2) Zgłoszenie powinno zawierać informację o dacie publikacji, wydawcy, liczbie stron, częstości
wydawania (przy czasopismach).
3) Podręczniki i specjalne prace badawcze mogą podlegać ocenie w okresie 5 lat od chwili
wydania ( tzn. z okresu 2011-2016). Przy wszystkich innych pozycjach (czasopismach – zarówno
z historii poczty, jak i popularyzujących i promujących filatelistykę oraz dokumentujących
zagadnienia organizacyjne oraz katalogach wystawowych) okres oceny nie powinien przekraczać
2 lat od dnia wydania drukiem (tzn. z okresu 2014-2016). Okres ten liczy się od roku
poprzedzającego rok wystawy wstecz.
4) Przy pracach wielotomowych będzie decydować data produkcji danego tomu. Edycje
uzupełniane będą traktowane jako nowe pozycje.
5) Przy czasopismach powinien być wystawiony najświeższej daty kompletny rocznik.
6) Przy artykułach wymagany jest zbiór co najmniej 10 różnych opublikowanych artykułów.
7) Publikacje w wersji elektronicznej (np. strony internetowe) muszą być aktualnie dostępne
w Internecie.
11. O przyjęciu eksponatu Komitet Organizacyjny Wystawy zawiadomi wystawców w terminie do
dnia 20.04.2016 r.

12. Przyjęte eksponaty powinny być dostarczone do Komitetu Organizacyjnego w terminie do dnia
31.05.2016 r. na adres wskazany na formularzu zgłoszenia. Koszty dostarczenia eksponatu na
wystawę ponosi wystawca lub macierzysty Okręg.
13. Eksponaty będą wystawione według następującej klasyfikacji:
a) klasa oficjalna — publikacje zarządów poczt, muzeów pocztowych, wytwórni znaczków
pocztowych,
b) klasa honorowa
c) klasa konkursowa:
- klasa literatury filatelistycznej
LIT
d) klasa pozakonkursowa - dla eksponatów zaproszonych i członków jury,
14. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokona Sąd Konkursowy Wystawy, powołany na
wniosek Głównego Kolegium Sędziów i zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF. Sąd
Konkursowy ma prawo dokonywać zmian w zakwalifikowaniu eksponatów do poszczególnych
klas, a także - w przypadku naruszenia zasad wystawiennictwa PZF lub niniejszego regulaminu wyłączyć eksponat z oceny.
15. Ocena zgłoszonego eksponatu opiera się głównie na aspekcie filatelistycznym wydawnictwa.
16. Eksponaty wystawione w klasie konkursowej mogą otrzymać wyróżnienia zgodnie z art. 5.4.
GREV-PZF.
Nagrody ufundowane przez instytucje i fundatorów indywidualnych, przekazane zostaną do
dyspozycji jury w celu ich przyznania, w miarę możliwości, zgodnie z życzeniem ofiarodawcy.
17. Eksponaty po wystawie zostaną przekazane do księgozbioru Biblioteki Związku z wyjątkiem tych,
które na wniosek i koszt wystawcy mają być zwrócone.
18. Przez podpisanie zgłoszenia wystawcy stwierdzają, że znają przepisy niniejszego Regulaminu oraz
zobowiązują się do podporządkowanie się tym przepisom i wydanym na ich podstawie
zarządzeniom władz i organów wystawowych.
19. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny
Wystawy.
20. Właściwe organa Polskiego Związku Filatelistów są uprawnione do dokonywania zmian
w niniejszym Regulaminie. Zmiany takie, o ile dotyczą praw i obowiązków wystawców, powinny
być podane do ich wiadomości.
Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF decyzją rr 102/XX/2016/Inter. Prez. ZG
PZF z dnia 09.02.2016 r.

