
FIPs spesialreglement (SREV) Rev.: 3 Dato: 25.11.2022

Bedømmelse av litteratureksponat Org.: KÅJ Side: 1 av 2

ART. 1 KONKURRANSEEKSPONATER
Dette spesialreglement for bedømmelse av eksponater av filatelistisk litteratur er et supplement til
FIPs hovedreglement for bedømmelse av konkurranseeksponater på FIP-utstillinger (GREV). Det
er laget i henhold til artiklene 1.4 og 5.3 i GREV. Det vises også til retningslinjene for
litteratureksponater.

ART. 2 INNDELING AV EKSPONATER
2.1 Eksponater av filatelistisk litteratur omfatter alle publikasjoner (monografier, tidsskrift /
kataloger eller digitale medier) som er relatert til

 Studier av filateli og/eller
 Dokumentasjon, forklaringer og promotering av filateli

2.2 Filatelistisk litteratur kan deles inn i tre kategorier
 Monografier
 Tidsskrift
 Digitale medier

ART. 3 BEDØMMELSESKRITERIER
Litteratur skal evalueres etter følgende kriterier:

Behandling av innhold
Krever evaluering av litterær stil, klarhet i fremstillingen og evnen til formidling av stoffet i
eksponatet.

Originalitet, betydning og grundighet i forskning
Krever evaluering av den overordnede betydningen av det emne som behandles i eksponatet, og i
hvilken grad eksponat kan vise nye oppdagelser, forskning, analyser eller tilnærminger som kan
bidra til en helhetlig forståelse av emnet.

Tekniske faktorer
Krever evaluering av den totale standard av eksponatet.

Presentasjon
Krevet evaluering av den generelle layout og klarhet av eksponatet.

ART. 4 BEDØMMELSE AV EKSPONATENE

4.1 Litteratureksponater skal bedømmes av godkjente spesialister i samsvar med seksjon V i
GREX. Dommere i litteratur bør beherske minst to språk, hvorav minst ett må være et må
offisielt FIP-språk (Artikkel 29.1 i FIPs Statutter). I tillegg må minst et av
jurymedlemmene ha god kunnskap i bruk av digitale media.

4.2 For litteratureksponater benyttes følgende poengtall for å veilede juryen til en balansert
bedømmelse:
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Behandling av innholdet 40
Originalitet, betydning og grundighet i forskning 40
Tekniske faktorer 15
Presentasjon 5

----------
Total 100

ART. 5 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

5.1 I tilfelle uoverensstemmelser i oversatt tekst, skal den engelske teksten ha forrang.

5.2 Dette spesialreglementet for bedømmelse av litteratureksponater på FIP-utstillinger ble
bekreftet av Litteraturkommisjonen 19. juli 2022. Det ble godkjent av FIPs styre 8. august
2022 i Jakarta, Indonesia og vedtatt av FIPs 76. kongress 10. august 2022 i Jakarta.

SUPPLERENDE REGLER FOR LITTERATURKLASSEN VED FIP-UTSTILLINGER

Disse gjelder i liten grad for regionale og nasjonale utstillinger og vi har derfor ikke oversatt dem til
norsk. Interesserte kan slå dem opp på FIPs hjemmeside www.f-i-p.ch


