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Minerály na známkach II. Medzinárodný rok kryštalografie
Daniel Ozdín

V dňoch 20.-21. januára 2014 bol v sídle UNESCO v
Paríži zahájený Medzinárodný rok kryštalografie (IYCr
2014). UNESCO ho schválilo v júni 2012 na návrh delegácie z Maroka. 100. výročie má aj udelenie Nobelovej ceny
za fyziku nemeckému fyzikovi Maxovi von Lauemu (18791960) v roku 1914, ktorému cena bola udelená za objavenie difrakcie röntgenových lúčov na kryštáloch. Podľa Medzinárodne kryštalografickej únie (IUCr) získalo okolo 50
vedcov Nobelove ceny súvisiace s kryštalografiou. V roku
2015 uplynulo presne 100 rokov od ocenenia Nobelovou
cenou prvých kryštalografov otca a syna Williama Henryho
a Williama Lawrenca Braggovcov. Cenu dostali za použitie
rtg. lúčov na analýzu kryštálovej štruktúry.
Po celom svete ako aj na Slovensku sa počas tohto obdobia konalo množstvo aktivít. Veľkú aktivitu vyvíjala najmä
Kryštalografická spoločnosť (Česká a Slovenská kryštalografická asociácia), ale tiež Slovenská mineralogická spoločnosť (SMS), ktorá pri tejto príležitosti organizovala v
novembri 2014 Kryštalografický seminár za účasti popredných slovenských, rakúskych a českých kryštalografov –
mineralógov (napr. prof. E. Tillmanns, prof. M. Rieder, dr. J.
Hybler atď.). SMS tiež pri tejto príležitosti ocenila čestným
členstvom prítomných dvoch významných svetových kryštalografov Ing. Slavomila Ďuroviča, CSc.
a rakúskeho kryštalografa prof. Josefa Zemanna.
Význam Medzinárodného roku kryštalografie sa
odrazil aj vo filatelistickej tvorbe viacerých krajín
sveta vo forme vydania emisií poštových známok,
obálok prvého dňa (FDC), či príležitostných pečiatok.

vývojovom centre hliníkového priemyslu. V pozadí a pod
týmito agregátmi je elektrónový difrakčný záznam ikosaedrického kvazikryštálu so zvýraznenou jeho pentagonálnou symetriou. Na obálke prvého dňa (FDC – First Day
Issue) je fotografia kváziperiodických kryštálov Al-Mn zliatiny z elektrónového mikroskopu urobená prof. An-Fung
Tsaiom z Tokohu Univerzity v Japonsku. Veľkosť známky

Obr. 3: Obálka prvého dňa izraelskej známky z decembra 2013.

Ako prvá na Medzinárodný rok kryštalografie
zareagovala Izraelská pošta, ktorá už 3. decembra
2013 vydala známku. Hlavným motívom známky je objavenie kvázi-periodických kryštálov ako
novej látky. Známka pripomína udelenie Nobelovej ceny za chémiu v roku 2011 prof. Danielovi Shechtmanovi, izraelskému materiálovému
výskumníkovi, ktorý ju dostal za objavenie kvá- Obr. 4: Kompletný tlačový list s pätnástimi známkami k IUCr 2014.
zikryštálov. Na známke sú vyobrazené dva kvetom
podobné útvary, ktoré sú obrázkami ikosaedrických kvá- je 40 × 30 mm. Na tvorbe známky sa podieľal David Benzikryštálových agregátov Al-Mn zliatiny, ktorú pripravila -Hador a známky boli tlačené ofsetom po 15 ks na tlačovom
v roku 1985 Dr. Ágnes Csanády s kolegami v Maďarskom liste.
Indická pošta vydala pri tejto príležitosti známku už
30. januára 2014. Na známke je vyobrazená časť kryštálovej

Obr. 1: Prvá známka k IUCr Obr. 2: Príležitostná pečiatka k
je izraelská z roku 2013.
izraelskej známke.

Obr. 5: Indická známka s vybrúseným diamantom a štruktúrou kurkumínu.

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina,
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Obr. 6: Obálka prvého dňa
indickej známky ku IYCr
2014.

štruktúry kurkumínu a vybrúsený diamant. Známka vyšla v náklade 410 000 ks a hodnote 20 Rs (indických rupií).
Známka bola tlačená mokrým ofsetom v Security Printing
Press v Hydebarade v Indii.
Slovenská pošta našťastie pozitívne zareagovala a ku
Medzinárodnému roku kryštalografie vydala 14. februára
2014 známku s kupónom, obálku 1. dňa (FDC) a analogickú pohľadnicu (CM). Známka s kupónom je jedinou vydanou na svete v rámci IYCr. Rozmery známky sú 44,1 × 26,5
mm a kupónu 22 × 22,6 mm (š × v). Na tlačovom liste je 30
známok a vyšla v náklade 300 000 kusov. Známku vytlačila
Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., ofsetovou tlačiarenskou
technikou. Autorom výtvarného návrhu známky je doc.
Akad. mal. Igor Benca. Obálku prvého dňa vytlačila tlačiareň Kasico a. s., Bratislava, ofsetom v náklade 3100 kusov.

kryštálu, čo je dôsledkom, že na jeho tvorbe sa nepodieľal žiaden mineralóg, ale len chemici. Tým sa výrazne líši
od motívov všetkých ostatných krajín, ktoré vydali známky
ku Svetovému roku kryštalografie. Aspoň motív prítlače na
FDC a pečiatky zobrazuje štruktúru minerálu (kaolinitu),
avšak nevhodne, pretože kým na známke a ani kupóne nie
je žiadna vizualizácia štruktúry, na FDC sú hneď 3 postupne pod sebou súčasťou prítlače a navyše motív štruktúry je
ešte aj na pečiatke. Opis motívu FDC je podľa opisu Slovenskej pošty nasledovný: „Motív zobrazený na FDC zasa
ukazuje také využitie symetrie, ktoré abstrahuje (zdola smerom nahor) od konkrétneho rozloženia atómov v štruktúre kaolinitu k symbolickým obrazcom OD teórie, ktoré pri
zohľadnení práve zákonov symetrie, vedú k zjednodušenej
a teda pochopiteľnejšej prezentácii“. Tomuto vysoko vedeckému opisu asi sotva niekto z laickej verejnosti porozumie.

Motív známky je pre nezasväteného odborníka v kryštalografii nečitateľný a skôr zobrazuje rádiové vlny ako
typický motív, ktorý by si väčšina nekryštalografov spájala s týmto odborom. Podľa popisu k tejto známke, ktorý
uvádza Slovenská pošta je „na známke pomocou izolínií
elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te ukázané,
že namiesto očakávaného uloženia na priamke sú polohy
atómov modulované tak, že vytvárajú motív zubov hradby, čo v konečnom dôsledku zásadne mení vlastnosti látky“.
Na texte k známke ako aj FDC a CM sa podieľali RNDr.
Dalma Gyepesová, CSc. a RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc. z
Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave. Na známke
netradične chýba motív nejakého minerálu alebo akékoľvek

Pamätný list, ktorého autorom je Adrián Ferda a vyšiel
v náklade 1500 kusov pozostáva z na pozadí zobrazeného
Laueho diagramu kryštálu (zlúčenina chrómu) s trojnásobnou osou symetrie v smere primárneho rtg. lúča, zobrazenia schémy UV ochrannej vrstvy vytlačenej v podobe červených bodiek na známke, známky s kupónom a pečiatky s
portrétom Maxa von Laue. Práve tento portrét je najpozitívnejšou časťou celej emisie známky a ostatného poštového materiálu, pretože Max von Laue, ktorého 100. výročie
udelenia Nobelovej ceny bolo hlavným motívom vyhlásenia Medzinárodného roku kryštalografie, sa neobjavil ani
na jednej známke na svete vydanej pri tejto príležitosti! (ak
nerátame privátne vydanie v Moldavsku).

Obr. 7: Slovenská známka s kupónom

Obr. 8: Pečiatka s vyobrazením
Maxa von Laueho.

Obr. 9: Obálka 1. dňa Slovenskej pošty ku svetovému roku kryštalografie.
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tvary minerálu ľadu a rtg. lúče. Slovinci túto známku vydali ako spoločné vydanie s Belgicko poštou, ktorá to vydala
10. júna 2014. Dizajn hárčeku ako aj známky robila Clotilde
Olyff a známky vytlačila 5-farebnou ofsetovou technikou
tlačiareň Joh. Enschedé Security Print v Holandsku. Veľkosť
známok je 50,00 × 40,50 mm a zúbkovanie 14 : 13 ¼.

Obr. 13 a 14: FDC a pečiatka Slovinskej pošty s motívom ľadu.

V Belgicku sa známka sa predávala za nominálnu hodnotu 7,74 Eura, známky mali zúbkovanie 9, rozmery 50 ×
40 mm a hárček má rozmery 160 × 112 mm. Vyšiel v náklade 97 177 ks.

Obr. 10: Pamätný list Slovenskej pošty ku Medzinárodnému roku
kryštalografie.

6. marca 2014 vydalo Švajčiarsko ku Svetovému roku
kryštalografie 2 známky s nádhernými mineralogickými
motívmi. Na prvej známke je vyobrazený agregát minerálu epidotu s charakteristickým kryštálovým tvarom a na
druhej známke je varieta kremeňa žezlovitý ametyst a vyobrazený je tiež typický kryštálový tvar kremeňa. Obidve
známky majú veľkosť 40,5 × 43,5 mm (šírka × výška), zúbkovanie 12,75 na 13 a vyšli po 12 známok na hárku. Ich nominálna hodnota je 0,85 resp. 1 švajčiarsky frank. Obidve
známky vytvoril Daniel Dreier na základe fotografií Thomasa Schupbacha. Známky vytlačil Cartor Security Printing ofsetom razeným horúcou fóliou na 12 tabuliach.

Obr. 15: Slovinský hárček s 2 známkami

Obr. 16: Belgický hárček s 2 známkami

Obr. 11 a 12: Švajčiarska séria zobrazujúca 2 pravdepodobne najkrajšie známky s minerálmi vydané pri príležitosti Svetového roku
kryštalografie.

V Slovinsku vyšiel 30. mája 2014 hárček s dvomi známkami, na ktorých sú na 1. známke hexagonálne vrstvy ľadu
a na 2. známke kubická mriežka s hexagonálnymi vrstvami
ľadu. V pozadí sú vyobrazené snehové vločky ako základné
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Portugalsko (CTT Correios de Portugal SA) vydalo 21.
júla 2014 pri príležitosti Svetového roku kryštalografie spomedzi všetkých krajín najväčšiu sériu známok, ktorú tvorí
5 + 1 známka. Prvých 5 známok má podobnú štruktúru a
na každej z 5 známok je vyobrazený nejaký motív príspevku
kryštalografie v 5 vedných odboroch (geológia, fyzika, matematika, chémia a biológia). Každá z 5 známok ukrýva v
sebe v ľavej strane známky obyčajne nejaký minerál a v pravej strane obyčajne kryštálovú štruktúru + niečo súvisiace
so základným motívom na známke:
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Geológia (nominálna hodnota 0,42 €, náklad 155 000
ks): ľavé pole známky: chalkopyrit s dolomitom z bane
Neves Corvo v Portugalsku; vpravo: typické (tetraedrické)
kryštálové tvary chalkopyritu + človeka vyhotovujúceho
produkty z tejto Cu-Fe rudy
Fyzika (0,50 €, 120 000 ks): vľavo: halit; vpravo: kryštálová štruktúra halitu + soľ získavaná odparovaním zo soľaniek
Matematika (0,72 €, 175 000): vľavo: hexaédre pyritu;
vpravo: kryštálová štruktúra NaCl s 2 koordinačnými polyédrami (oktaédrami) a zobrazenie Pattersonovej funkcie,
ktorá je jednou zo základných funkcií v kryštalografii

Obr. 18: Portugalské známky s charakteristickou perforáciou v
tvare kríža v strede bočných strán známok.

Chémia (0,80 €, 115 000 ks): vľavo: zrnká kávy; vpravo:
molekulová štruktúra kofeínu + kryštály kofeínu (hore)
Biológia (1,00 €, 165 000): vľavo: červené krvinky sfarbené do červena hemoglobínom; vpravo: vizualizácia kryštálov proteínu v mikroskope + trojrozmerná štruktúra proteínu reprezentovaná pomocou programu Chimera
Na osobitnom hárčeku v pozadí s vodou a charakteristickými molekulami vody je je známka s nominálnou
hodnotou 1,70 €, na ktorej je vyobrazený kryštál ľadu resp.
kostrovitý kryštál snehovej vločky. Táto známka vyšla v
náklade 40 000 ks s rovnakým dátumom ako predchádzajúcich 5 známok a aj keď motív známky ako aj technické
zobrazenie je odlišné ako na ostatných 5 známkach spolu
sú súčasťou jednej série. Obálka prvého dňa (FDC) tejto
známky má motív pečiatky podobný prítlači na obálke,
ktorá je červenej farby v ľavom dolnom rohu a okrem roku
2014 a nápisu „Ano Internacional da Cristalografia“ sú tam
difrakcie z monokryštálového rtg záznamu. Veľkosť každej
z piatich známok je 40 × 30,6 mm a šiestej je 30,6 × 40,0
mm (šírka × výška). Veľmi zaujímavá je aj perforácia, kde
síce všetkých 6 známok má rovnaké zúbkovanie (13), avšak
5 známok má v strede ľavej a pravej strany namiesto tra-

Obr. 19: Hárček so 6. známkou s vyobrazením vody, jej molekuly a známky s minerálom ľadom.

Obr. 20: Obálka prvého dňa s hárčekom prítlačou (vľavo dole).

dičnej okrúhlej perforácie krížik resp. jeho polovicu. Šiesta
známka má krížik v strede hornej a dolnej strany zúbkovania známok. Všetky motívy na známkach poskytla Skupina
kryštalografie rtg. lúčov Fakulty vedy a techniky Novej Univerzity v Lisabone (Universidade Nova de Lisboa).

Obr. 17: Najväčšia séria vydaná k príležitosti Svetového roka
kryštalografie pozostávajúca zo 6 známok je produktom portugalskej pošty.

Lichtenštajnsko vydalo 1. septembra 2014 2 známky s
nominálnymi hodnotami 1 a 2 CHF (švajčiarske franky).
Motívy známok ukazujú možný vývoj resp. zmenu kryštálov počas tisícov rokov. Obidve známky majú veľkosť 48,58
× 21 mm, zúbkovanie 13½ × 13¼ a boli tlačené ofsetom a
viac výškovou reliéfnou tlačou („multiheight embossing“).
Autorom známok je Hans Peter Gassner. Toto lichtenštajnské vydanie získalo medzinárodnú cenu za filatelistické
umenie Asiago 2015 za najlepšie vydanie známok v roku
2014. Ocenenie sa každoročne udeľuje v meste Asiago v Taliansku a je považované za Oscara v oblasti dizajnu známok.
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Obr. 21: Dve známky z lichtenštajnskej série ku Medzinárodnému roku kryštalografie.

Obr. 26: FDC k mexickej známke z roku 2014.

Obr. 22: Tlačový list lichtenštajnských známok.

Zaujímavý hárček bol vydaný v roku 2014 v Kórejskej
ľudovodemokratickej republike. Obsahuje 4 rôzne známky
z toho 2 sú venované Medzinárodnému roku rodinného
farmárstva, ktorý vyhlásila OSN a 2 Medzinárodnému roku
kryštalografie. Na prvej známke venovanej IYCr je podobizeň Wilhelma Röntgena, objaviteľa rtg. žiarenia, označenie 100. výročia objasnenia prvých kryštalických štruktúr
pomocou röntgenovej difrakcie; snehová vločka obklopená
molekulami vody a označenie 400. výročia Keplerovho potvrdenia šesťnásobnej štruktúrnej symetrie kryštálov ľadu.
Na 2. známke je centrálna časť loga Medzinárodného roku
kryštalografie.

Obr. 23: Analogické pohľadnice (Cartes Maxima) so známkami a
príležitostnými pečiatkami.

Obr. 27: Špeciálny hárček (a – perforovaný, b – neperforovaný) z
KĽDR venovaný 2 výročiam naraz – Medzinárodnému roku rodinného farmárstva a Medzinárodnému roku kryštalografie.

Poľská spoločnosť synchrotrónového žiarenia (Polskie
Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego) v spolupráci s Poľskou poštou vydali limitovanú sériu 4 známok
venovaných IYCr 2014. Motívy známok sú nasledovné:
1. predstavuje krásu prírodného kremeňa, ktorého kryštály sú často spojené s kryštalografiou a mineralógiou
Obr. 24. Obálka 1. dňa lichtenštajnských známok.

18. novembra 2014 vyšla 1
známka v Mexiku v náklade 75
000 ks ku svetovému roku kryštalografie. Na známke je vyobrazený
minerál ľad a jeho základná forma
– snehová vločka ako aj jeho kryštálová štruktúra.

2. ukazuje elektrónovú hustotu zodpovedajúcu 1,3-β-glukanázy zo zemiakov. Tento enzým sa nachádza v
rastlinách, poškodzuje uhlohydráty z bunkovej steny patogénnych húb. Štruktúru stanovili v Centre pre biokryštalografický výskum Poznani v Poľsku Agnieszka Wojtkowiak
a Mariusz Jaskólski.
3. predstavuje výsledný produkt kryštalografického výskumu, v tomto prípade 3D štruktúry proteínovej molekuly. Táto molekula N-metyltransferázy NodS sa vyskytuje v
komplexe so SAH a podieľa sa na zakladaní dusíkom viazanej symbióze medzi strukovinovými rastlinami a pôdnymi
baktériami. Štruktúra bola stanovená Ozgurom Cakicom a
Mariuszom Jaskólskim Centre pre biokryštalografický výskum Poznani v Poľsku.

Obr. 25: Mexická známka z roku 2014.
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4. ukazuje oficiálne logo Medzinárodného roka kryštalografie, ktorý sa slávil v roku 2014 pod záštitou IUCr a
UNESCO.

V Rakúsku bolo v roku 2015 vytlačená aj privátna 68
euro centová poštová známka s obrázkom minerálu halitu a vizualizáciou najväčšieho modelu kryštálovej štruktúry na svete. Počet vydaných známok bol 500 (po 20 ks
na tlačovom liste) s logom Rakúskej pošty a National Printing Service. Známka sa predávala vo Viedenskej mestskej
hale 6.-30. 11. 2015 za 2,5 € a špeciálna číslovaná obálka
so známkou a príležitostnou pečiatkou za 6 €. Táto známka
však už oficiálne nepatrí do známok zaradených do Medzinárodného roku kryštalografie aj keď model bol vytvorený pri príležitosti 1. Medzinárodného roku kryštalografie
v roku 2014, 2. Medzinárodného roku pôd v roku 2015 a
3. pri príležitosti 100. výročia udelenia Nobelovej ceny za
objavenie kryštálovej štruktúry ukázanej na modeli.

Obr. 30: Súkromné vydanie poštovej známky
Rakúska vydanej v roku 2015 pri príležitosti prezentácie najväčšieho modelu kryštálovej
štruktúry na svete.
Obr. 28: Poľský hárček s logom Medzinárodného roku kryštalografie.

Tieto známky nie sú súčasťou oficiálnej poľskej emisie
poštových známok v roku 2014 a boli uverejnené na webstránke IYCr 2014.
V rámci výročia Medzinárodného roka kryštalografie
boli v Rakúsku a Moldavsku vytlačené aj privátne vydania. V Rakúsku to bola 62 euro centová poštová známka
na počesť mineralóga a kryštalografa Felixa Machatschkého
(1895-1970). On prvý opísal princíp usporiadania atómov v
kryštálovej štruktúre živcov a ďalších silikátoch, t. z. v jednych z najbežnejších mineráloch v zemskej kôre. Počas svojej veľmi produktívnej kariéry na univerzitách v Grazi, Osle
a Manchesteri (kde pracoval spolu s V. M. Goldschmidtom
a W. L. Braggom), Göttingene, Tübingene, Mníchove a
Viedni veľmi rozšíril poznatky o izomorfizme, kryštalochémii a štruktúre silikátov, za ktoré dostal aj množstvo vyznamenaní a ocenení, o. i. aj Roeblingovu medailu Americkej
mineralogickej spoločnosti. Ako jeden z významných vedcov z počiatočného obdobia určovania kryštálových štruktúr pomocou rtg. difrakcie, stál na začiatku veľkej tradície
tejto vedy v Rakúsku a mal hlavný vplyv na jej vývoj v celom
svete. Na známke okrem Machatschkého je vyobrazený aj
drúza kryštálov ako aj časť kryštálovej štruktúry ortoklasu var. aduláru z Východného Tirolska. Spolu so známkou
bola vydaná aj príležitostná obálka so špeciálnou pečiatkou.

Obr. 29: Súkromné vydanie poštovej známky
Rakúska vydanej pri
príležitosti medzinárodného roku kryštalografie v roku 2014.

Správa personalizovaných známok Moldavskej pošty
vydala 4 personalizované známky pri príležitosti Medzinárodného roka kryštalografie. Motív známok navrhol Gheorghe Plugaru a zobrazujú:
1. IYCr2014 Logo v anglickom jazyku
2. výročie udelenia Nobelovej ceny Maxovi von Lauemu
3. IYCr2014 Logo v rumunskom jazyku100
4. laureátov Nobelovej ceny Williama L. Bragga a William H. Bragga.

Obr. 31: Oficiálne personalizované známky Moldavska (čísla
vpísané v obrázku sa vzťahujú na predchádzajúci text).
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Články
Kórejská kryštalografická spoločnosť sa podieľala na návrhu troch poštových známok na oslavu Medzinárodného
roka kryštalografie. Na známkach sú nasledujúce motívy:
1. štruktúra podjednotky ribozómu 50S stanovená rtg.
kryštalografiou bola hlavným výsledkom, za ktorý bol bola
v roku 2009 udelená Nobelovej cena V. Ramakrishnanovi,
T. A. Steitzovi a A. Yonathovi
2. rtg. difrakčný obraz prekrytý montážou obrazov kryštálových štruktúr, difrakčných záznamov a kryštalografmi
3. typografický motív reprezentujúci difrakčný záznam
s inkorporovaným Jin a jang symbolom, ktorý je zobrazený na kórejskej národnej vlajke a vybrané jednotlivé listy z
podkladového textu o Medzinárodnom roku kryštalografie.
Tieto 3 známky, ktoré sú uvedené na webstránke
IYCr2014 sa doteraz nenachádzajú v žiadnom katalógu oficiálne vydaných známok Južnej Kórey v rokoch 2013-2015
a neuvádza ich ani spoločný zoznam Svetovej asociácie pre
rozvoj filatelie (WADP) a Svetovej poštovej únie (UPU)
(www.wnsstamps.post), ktorý registruje a publikuje všetky
oficiálne vydané známky jednotlivých štátov sveta od roku
2002. Je možné, že ide buď neoficiálne vydanie (napr. privátne), neplatné známky, nezrealizovaný návrh (nevydané
známky) alebo o známky, ktoré vyšli v poslednej dobe a nedokázali ich ešte zaregistrovať.

Záver
Medzinárodný rok kryštalografie ovplyvnil okrem
množstva podujatí vo svete aj známkovú tvorbu viacerých
štátov. K tomuto roku, vyhláseného UNESCO, vydalo oficiálne poštové známky 10 štátov, z toho 6 z Európy (Belgicko,
Lichtenštajnsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko), 3 z Ázie (India, Izrael, KĽDR) a 1 z Ameriky (Mexiko). Okrem toho boli vydané ešte 2 súkromné vydania v
Rakúsku (1 známka) a Moldavsku (4 známky). Webstránka
IYCr 2014 uvádza ešte ďalšie 2 série známok venované Medzinárodnému roku kryštalografie (Poľsko a Južná Kórea),
ktoré sa zatiaľ nikde neuvádzajú. Ako prví vydali známku
v Izraeli 3. 12. 2013 a ako poslední v Mexiku 18. novembra
2014. Najdlhšiu a jedinú väčšiu sériu vydalo Portugalsko,
ktorého emisia je zložená zo 6 známok. Zaujímavosťou je
spoločné motívom identické vydanie hárčeka s 2 známkami 2 štátov – Belgicka a Slovinska. Motívy známok sú od
jednoduchých, zobrazujúcich minerál, prípadne jeho časť
štruktúry alebo morfologický tvar (napr. Švajčiarsko) až po
vysoko sofistikované z hlbšou myšlienkou resp. odkazom
(napr. Portugalsko). V tomto smere priam až „extrémny“
motív je na známke zo Slovenska, kde na známke je zobrazený vysoko vedecký motív, nezrozumiteľný na prvý pohľad
pre 99,99 % ľudskej populácie a takmer nedešifrovateľný aj
pre filatelistov. Zaujímavosťou je, že viaceré štáty významné
z hľadiska pôsobenia a objavov svetových kryštalografov na
tento rok filatelisticky nezareagovali (napr. Francúzsko, Nemecko, USA, Rusko, Česká republika...). Charakteristické
tiež pre známkovú tvorbu k príležitosti roku kryštalografie
je, že ani na jednom motíve známky nebol zobrazený Max
von Laue, ktorého 100. výročie udelenia Nobelovej ceny
bolo hlavným motívom vyhlásenia Medzinárodného roku
kryštalografie. Známkové motívy k Medzinárodnému roku
kryštalografie môžu byť výborným podkladom pre Námetovú komisiu pri ZSF pri určovaní námetov na známkach a
realizácii ich tvorby.
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Pri príležitosti Medzinárodného roku kryštalografie a
Prvej Európskej školy kryštalografie (ECS1) na Univerzite v
Pavii Talianska pošta vydala špeciálnu pečiatku. Tá bola používaná na razítkovanie pošty poslanej z Univerzity v Pavii
31. augusta 2014 – prvého dňa oficiálneho otvorenia ECS1.

www.colnect.com (5. 8. 2015)
http://www.iycr2014.org/ (29. 11. 2015)
http://www.wnsstamps.post/ (29. 11. 2015)

Obr. 33: Príležitostná pečiatka zo dňa 31. 8. 2014 používaná pri
príležitosti otvorenia 1. Medzinárodnej európskej školy kryštalografie na Univerzite v Pavii v Taliansku.
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