
Deti a poštové známky  

 

Odborný program so zameraním na rozvo j  mládežníckej  f i la te l ie  
organizovaný ako súčasť  f i la te l ist icke j  výstavy jednorámových 

exponátov NITRA 2021 

 

Zameranie: Detské motívy na poštových známkach 

Dátum: Sobota 18. 9. 2021  

Čas: od 10:00 hod. do cca 13:30 (prípadne dlhšie podľa záujmu). 

Miesto: Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo nám., Nitra 

Organizátor: Komisia mládeže ZSF (KM ZSF) 

Lektori: V. Jankovič, M. Bachratý, J. Oško, D. Schmidtová, M. Šajgalík 

Časový harmonogram, štruktúra, cieľové skupiny a účastníci: 

 

I. časť – 10:00 – 11:30 

Seminár KM ZSF pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov (KMF) a 
mládežníckych porotcov 

 Forma: interaktívna prednáška, prezentácia elektronických nástrojov a príručiek, 
(skupinová) praktická tvorba exponátov so zameraním Detské motívy na 
poštových známkach, diskusia. 

 Cieľová skupina: vedúci (KMF), mládežnícki porotcovia, členovia KM ZSF, 
záujemci o mládežnícku filateliu. 

 Predpokladaná účasť: 6 – 10 dospelých účastníkov. 

 

II. časť – 11:45 – 13:30 (prípadne dlhšie podľa záujmu) 

Základy filatelie a tvorby mládežníckych exponátov  

 Forma: interaktívna prednáška, praktické ukážky filatelistických pomôcok, kvíz, 
komentovaná prehliadka výstavy s dôrazom na mládežnícke exponáty. 

 Cieľová skupina: členovia KMF, mládežnícki porotcovia, členovia Komisie 
mládeže ZSF, deti a mládež so záujmom o poštové známky a filateliu, záujemci 
o mládežnícku filateliu. 

 Predpokladaná účasť: 10 – 12 mládežníckych účastníkov, 6 – 10 dospelých 
účastníkov. 

 

  



Podrobný program a obsah: 

 

I. časť - Seminár KM ZSF pre vedúcich krúžkov KMF a mládežníckych porotcov 

Nové formy rozvoja filatelistických znalostí mladých filatelistov 

Prezentácia literatúry, knižných a elektronických príručiek a internetových nástrojov 
pre vedúcich a mládežníkov so zameraním na základy filatelie a tvorbu 
mládežníckych filatelistických exponátov. 

Mládež a filatelistické exponáty  

Odborný seminár pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov doplnený 
praktickými ukážkami, (skupinovou) praktickou tvorbou exponátov so zameraním 
Detské motívy na poštových známkach a diskusiou. V prípade dostatku času je 
možná aj diskusia priamo pri vystavených exponátoch.  

 

II. časť – Základy filatelie a tvorby mládežníckych exponátov  

Základy filatelie 

Interaktívna prednáška pre mladých filatelistov doplnená praktickými ukážkami 
filatelistických pomôcok a návodmi a odporúčaniami ako začať zbierať známky a ako 
pripraviť svoj prvý exponát doplnená diskusiou s mladými o ich pohľade na dnešný 
svet a poštové známky v ňom. 

Prehliadka výstavy 

Komentovaná prehliadka vystavených exponátov s dôrazom na mládežnícke 
exponáty, ich klady a nedostatky a odporúčania pre vystavovateľov.  
(Možnosť opakovať aj v poobedných hodinách podľa záujmu a dostupnosti lektorov.) 

Praktická príprava mládežníckeho exponátu 

Tvorba malého tematického exponátu na tému Detské motívy na poštových 
známkach na základe práve získaných vedomostí z prineseného filatelistického 
materiálu, resp. filatelistického materiálu poskytnutého organizačným výborom 
a SP/POFISom). 

 

Sprievodný program pre deti počas I. časti:  

Počas I. časti, ktorá je venovaná primárne dospelým, predpokladáme „kultúrno-
filatelistický program“ Po stopách filatelie v Nitre pre deti a mládež vo forme 
prehliadky Nitrianskeho hradu s odborným výkladom, v prípade nepriaznivého 
počasia prehliadky Ponitrianskeho múzea alebo iných zaujímavostí Nitry, najlepšie 
takých, ktoré sú zobrazené na poštových známkach. Predpokladáme účasť 
dospelého dozoru (rodičia) a sprievodcu po Nitre. 

 


