ASOCIAȚIA FILATELIȘTILOR
NEAMȚ

Comisia CERCETARE și LITERATURĂ
a Federației Filatelice Române

EXPOZIȚIA

Literatura pentru colecționari
în anul Centenarului Marii Uniri
- Regulament 1. ORGANIZARE. PARTICIPANȚI
1.1. ASOCIAȚIA FILATELIȘTILOR NEAMȚ, în colaborare cu Comisia Cercetare și
Literatură a FEDERAȚIEI FILATELICE ROMÂNE, organizează la Muzeul de Istorie și
Arheologie Piatra-Neamț, în perioada 29.06. - 10.07. 2018, Expoziția națională
”LITERATURA PENTRU COLECȚIONARI ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI”, la
care se pot înscrie lucrări din toate domeniile de colecție, precum filatelia, cartofilia,
numismatica, medalistica etc.
1.2. Expoziția se va desfășura în conformitate cu reglementările FIP, FFR și ale prezentului
Regulament elaborat de către Comitetul de Organizare a Expoziției.
1.3. Dedicată în mod firesc Centenarului Marii Uniri, manifestarea include exclusiv lucrări din
Clasa de Literatură, publicate după anul 2010.
1.4. Dat fiind rolul important al literaturii în informarea colecționarilor, organizatorii consideră
Expoziția ca pe un impuls în promovarea tuturor domeniilor de colecționare și în încurajarea
cercetării românești din domeniu.
1.5. Vernisajul Expoziției va avea loc vineri 29.06.2018, de la ora 15, în aceiași zi și în aceiași
locație desfășurându-se și Simpozionul Național de Cartofilie.
1.6. În ziua următoare, sâmbătă 30.06.2018, începând cu ora 8, se va desfășura tradiționalul
Târg anual al Colecționarilor de la Piatra-Neamț, aflate anul acesta la cea de-a XV-a ediție.
2. CLASE DE PARTICIPARE
2.1 La Expoziție pot participa lucrări de literatură pentru colecționari pe suport de hârtie sau
e-Book, care întrunesc condițiile de conținut, prezintă importanță în contextul tematic al
expoziției și au o dezvoltare adecvat a temei; juriul va prefera și va aprecia lucrările însoțite
de câte un exponat ilustrativ de un panou (16 file format A4).
2.2. Clasa Hors Concours cuprinde lucrări ale membrilor juriului cu drept de vot, ale
membrilor familiilor acestora și ale celor care solicită participarea la această clasă. În situații
motivate, juriul poate decide transferul în această clasă a unor lucrări înscrise în Clasa
Competiție.
2.3. Clasa Competiție va reuni lucrări cu subiect încadrat în tematica expoziției, împărțite în
următoarele subclase:
a) cataloage;
b) albume, studii, monografii;
c) lucrări de popularizare;
d) memorialistică;
e) periodice (reviste și culegeri de articole personale).
3. CONDIȚII DE PARTICIPARE
3.1. Participarea la Clasa Hors Concours va avea loc pe bază de invitație adresată de Comitetul
de organizare.
3.2. Înscrierea pentru Clasa Competiție se face printr-o cerere tip adresată Comitetului de
organizare până la data de 01.06.2018.
3.3. Înscrierea unei lucrări în competiție poate fi făcută de autor, de editor sau de orice
deținător al drepturilor de proprietate intelectuală pentru lucrarea respectivă. Se pot înscrie
atât lucrări publicate în România, cât și lucrări apărute în străinătate.
3.4. Numărul de lucrări cu care poate participa un expozant nu este limitat.
3.5. Vor fi prezentate Juriului toate lucrările ajunse la organizatori până la data de 05.06.2018.

3.6. Se admit lucrări de literatură destinate colecționarilor publicate după anul 2010 inclusiv.
Din fiecare lucrare (suport hârtie sau e-Book) va fi transmis Comitetului de organizare câte
un exemplar, care va intra în biblioteca Asociației Filateliștilor Neamț.
3.7. Edițiile revizuite sunt considerate publicații noi.
3.8. Sunt admise publicații periodice care au înregistrat cel puțin 4 numere. Publicațiile
periodice se vor expune în volume complete sau pe ani. Este obligatorie prezentarea
colecției publicației pe ultimul an.
3.9. Culegerile personale de articole publicate trebuie să includă cel puțin 5 articole și să fie
prezentate în copii reunite sub formă de culegere.
3.10. Exponatul pe un panou (16 planșe A4) va ilustra subiectul lucrării înscrise în concurs cu
diverse piese din colecția autorului.
3.11. Participarea este gratuită.
4. JURIU. DISTINCȚII. PREMII
4.1. Juriul expoziției este alcătuit din președinte, doi membri (cu drept de vot) și secretar
(fără drept de vot). Votul președintelui juriului este hotărâtor în caz de balotaj. Hotărârile
juriului sunt definitive.
4.2. Evaluarea lucrărilor de către juriu se va face după următoarea grilă:
a) 50 puncte - valoarea științifică și aportul personal în cercetare, reflectate în lucrarea și
exponatul ilustrativ înscrise în competiție;
b) 20 puncte - cunoștințele autorului în domeniul de colecție tratat, reflectate în lucrare și exponatul
ilustrativ înscrise în competiție;
c) 20 puncte - gradul de specializare și originalitatea lucrării înscrise în competiție;
d) 10 puncte - aspectul grafic și prezentarea estetică generală a lucrării și a exponatului ilustrativ
înscrise în competiție.
4.3. Fiecare expozant va primi un exemplar de pe fișa de jurizare cu punctajul obținut
conform grilei și eventualele observații ale juriului.
4.4. Distincțiile acordate participanților, funcție de punctajul obținut, vor fi în rang de:
- aur: 91-100 puncte;
- vermeil: 81-90 puncte;
- argint: 71-80 puncte;
- bronz: 61-70 puncte;
- diplomă de participare: sub 60 puncte.
4.5. Tuturor expozanților, membrilor Juriului, ai Comitetului de Organizare, sponsorilor și altor
persoane implicate în reușita acțiunilor li se vor acorda Diploma și materialele realizate.
4.6. Asociația Filateliștilor Neamț și Comisia Cercetare și Literatură a Federației Filatelice
Române vor acorda patru premii speciale:
- Premiul special pentru cea mai bună lucrare de filatelie;
- Premiul special pentru cea mai bună lucrare de cartofilie;
- Premiul special pentru cea mai bună lucrare de numismatică;
- Premiul special pentru cea mai bună lucrare de medalistică.
5. DISPOZIȚII FINALE
5.1. Comitetul de Organizare are dreptul de a reveni asupra unor aspecte stipulate de
prezentul Regulament, cu obligația de a informa în timp util asupra modificărilor pe toți cei
interesați.
5.2. Comitetul de Organizare așteptă și alte oferte de premii speciale și de colaborări.
5.3. Corespondența referitoare la Expoziție vor fi trimise Asociației Filateliștilor Neamț, cu
destinația pe adresa: Viorel Nicolau, Str. Costache Negri, Bloc D1, Sc. A, Ap. 1, PiatraNeamț, Județul Neamț, Cod 610024.
Pentru informații detaliate se poate comunica cu Viorel Nicolau - tel. 0724690165,
0751155918 sau e-mail viorel_nicolau@yahoo.com, iar pentru informații sumare și la
Constantin Pațilea - tel.0722608156 sau e-mail constantin.patilea@gmail.com.
COMITETUL DE ORGANIZARE
Președinte, Viorel Nicolau.

Către,

COMITETUL DE ORGANIZARE A EXPOZIȚIEI NAȚIONALE
”LITERATURA PENTRU COLECȚIONARI ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI”
Piatra-Neamț, 29.06.2018

CERERE DE PARTICIPARE
Subsemnatul/a ............................................................ domiciliat/ă în ......................................
.............................................................................................. telefon .......................................,
mail ............................................................, născut/ă în anul ..........., membru al Asociației
............................................................................ din anul .................., vă rog să mă înscrieţi
la Expoziția ”Literatura pentru colecționari în anul Centenarului Marii Uniri”, organizată de
Asociația Filateliștilor Neamț și Comisia Cercetare și Literatură a Federației Filatelice
Române, cu lucrarea proprietate personală:
...................................................................................................................................................,
publicată în anul .................
Lucrarea este formată din ...... pagini, format ......./.................. cm, pe suport hârtie / e-Book.
Lucrarea participă la expoziție în premieră - DA / NU.
Lucrarea a mai participat la expozițiile:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anul

Expoziţia

Premii / distincţii obţinute

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cunosc condiţiile de participare şi mă oblig să predau Comitetului de organizare lucrarea,
cu/fără cele 16 planșe de exponat recomandate care vor ilustra tema tratată - conform
Regulamentului expoziției, până la data de 1 iunie 2018.

Semnătura,
.......................................................
Data: ................................2018

