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Antanas Jankauskas –

Specjalizowany Katalog
Znaczków Pocztowych Litwy (1918-2012)
Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue
(1918-2012)
Co jest nowością – poza klasyczną filatelistyką, praca ta
obejmuje również znaczki pocztowe obozów przesiedleńców
w Niemczech, promocyjne próby wykonane w drukarniach,
nadruki na znaczkach litewskich sprzedanych w Stanach
Zjednoczonych na sfinansowanie lotów transatlantyckich
Darius-Girėnas i Waitkus.
Katalog zawiera ceny (w EUR) oraz szczegółowe kolorowe ilustracje wariantów znaczków i nadruków. Czytelnicy
znajdą tu również informacje o całostkach, IRC, perfinach
(dziurkowania firmowe), znaczkach ATM, taryfach pocztowych i inne szczegóły, istotne dla filatelistów, w tym tabela porównawcza numeracji z katalogami Michel, Stanley Gibbons,
Yvert i Scott.
Kilka słów o wrażeniach estetycznych: książka jest oprawiona w twardą okładkę, wydrukowana na papierze kredowym, strony zszywane, zawiera 496 stron, 6700 kolorowych

Specjalizowany katalog znaczków pocztowych Litewskiego obszaru jest ukoronowaniem wielu lat badań Antanasa
Jankauskasa (Kowno, Litwa). Katalog zarówno pod względem
wykonania, a także treści merytorycznej stoi na najwyższym
poziomie.
W pierwszej części katalogu wyjaśnione są znaki i symbole użyte w nim, oznaczenia znaków wodnych, odmiany
papieru, określeń barw, perforacji, napisy w marginesach
arkuszy.
Druga część katalogu podzielona jest na rozdziały:
znaczki opłaty z okresu 1918-2012, lokalne prowizoria znaczków opłaty (Telšiai, Grodno, Raseiniai, Warwiszki), Oberbefehlshaber-Ost (1914-1918), znaczki Litwy Środkowej, znaczki regionu Memel, niemieckie okupacyjne nadruki z roku 1941
na znaczkach związku radzieckiego.
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ilustracji, rozmiar A4. Katalog wydany w języku litewskim
i angielskim.
ISBN 978-609-408-183-5.
Polski filateliści mogą zakupić katalog za 68,0 EUR.
Kolekcjonerzy, którzy mieszkają poza krajami UE mogą kupić
katalog za 93,5 USD.
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Katalog można zamówić bezpośrednio od autora:
shop@lituanica.eu lub Antanas Jankauskas, PO Box 2022,
LT-44008 Kaunas-C, LITHUANIA.
Więcej informacji jest umieszczono w stronie internetowej www.lituanica.eu.
Podgląd kilkudzisięciu stron jest dostępny
http://issuu.com/lituanica/docs/demo-2

XXI Konferencja
Polskiej Akademii Filatelistyki
W dniach 23-25 maja 2014 r. odbędzie się w Ciechocinku, w Ośrodku Wypoczynkowo-Leczniczym TVP
„Zacisze”, XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii
Filatelistyki.
Współorganizatorami Konferencji są, oprócz PAF,
Okręg Bydgoski PZF, Poczta Polska S.A. i Urząd Miasta
Ciechocinka. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji będzie: „Stulecie polskich zrywów, walk i sukcesów niepodległościowych, Polacy i Polska w okresie
I wojny światiwej”. W konferencji wezmą udział członkowie i kandydaci PAF, a także osoby zaproszone lub
rekomendowane przez członków PAF. Przewiduje się
wygłoszenie ok. 20-u referatów. W czasie konferencji
odbędzie się też spotkanie Komisji Ekspertów PZF.
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