INFORMÁCIE O SPRIVODNOM PROGRAME MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
POSTPOINT2019
VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI XIII. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE POSTPOINT -ČASŤ VÝSTAVY IBI PATRIA MEA ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU
POFIS a Poštové múzeum uvedú v rámci XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT
2019 (www.postpoint.sk) v rámci sprievodného programu konferencie reinštaláciu časti úspešnej
výstavy IBI PATRIA MEA za Slovenskú republiku, ktorú spolu pripravili Slovenská pošta, a. s. Poštové
múzeum, Poštové múzeum v Prahe, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a Českej republiky pri Svätej
stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
Výstava bola premiérovo uvedená v roku 2018 vo Vatikáne a prezentuje históriu a súčasnosť našej
krajiny. Pozostáva z 12 výstavných a jedného úvodného panelu z rozmermi 70 x 100 cm v kovových
rámoch, ktoré budú umiestnené na samostatných drevených stojanoch.
Cieľom výstavy je prostredníctvom výtvarných návrhov, známok, tlačových listov a ďalších
filatelistických produktov zoznámiť návštevníkov s rôznymi kultúrnymi a spoločenskými aspektmi,
významnými medzníkmi vo vývoji oboch národov.
Ideový zámer výstavy „V srdci Európy“, mal snahu predstaviť najvýznamnejšie stopy histórie, udalostí
a osobností, ktoré formovali našu krajinu. Na výstave je možné vzhliadnuť jedinečné originálne
exponáty výtvarných návrhov, ktoré sú mimoriadne umelecky hodnotné a predstavujú skvosty zbierok
Poštového múzea.
Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum touto výstavou plní svoj cieľ rozširovať povedomie
o slovenskom národe a jeho dejinách. Svoju pozornosť upriamuje tak na bohatosť našej kultúry,
kresťanské tradície, ako aj proeurópske hodnoty, ktorými naša krajina disponuje.
Výstava bude vo vestibule Auly DATALAN (budova BG) dňa 21. 10. 2019 od 8.00 do 18.00 hod. Srdečne
Vás pozývame na túto jedinečnú výstavu.
POŠTOVÁ PRIEHRADKA A PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA
Pri príležitosti XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT2019 bude vo vestibule
Auly DATALAN (budova BG) dňa 21. 10. 2019 od 8.00 – 13.00 hod. tradične umiestnená tiež poštová
priehradka Slovenskej pošty, a. s., kde si záujemcovia budú môcť zakúpiť filatelistické produkty a získať
odtlačok príležitostnej pečiatky, zhotovenej pri príležitosti konania sa tejto konferencie.

