Inscrierile pentru IBRA 2023, in mod surprinzator ridicate!

30 Septembrie 2022 a fost termenul de inscriere pentru exponatele din clasa
competitiva, pe care filatelisti din intrega lume intentioneaza sa le expuna la Expozitia
Internationala de anul viitor IBRA din 25- 28 mai 2023 de la Essen. Cu cateva zile
inainte era de prevazut ca numarul maxim de 2800 panouri asteptat a se inscrie va fi
depasit. Comisarul General Walter Bernatek comenta pe data de 5 Octombrie:
"Numarul de 2800 de panouri, a fost un vis, lansat in eter. Intre timp, din cauza crizelor
din intreaga lume, am scazut asteptarile la aproximativ 2200 de panouri. Acum, suntem
socati de-a dreptul de faptul ca 773 de filatelisti din intreaga lume, au transmis deja
cereri pentru 3800 de panouri, prin intermediul a 72 de comisari nationali. Dar nu am
ajuns la capatul liniei, deoarece noi inscrieri sosesc, asa ca ne asteptam la mai mult de
4000 de panouri."
Presedinte EchipeiI BRA Alfred Schmidt a anuntat deasemenea ca primul lucru de facut
acum, este de verificat inscrierile, si ca pe viitor sa nu mai fie acceptate inscrieri. Avand
in vedere numarul mare de exponate ce depasesc capacitatea, este de asteptat ca nu
toate inscrierile sa fie acceptate. O alta problema este timpul necesar pentru pregatire,
care nu poate fi, din nefericire extins cu o zi sau doua.
Concluzie: Acestea nu sunt probleme usoare pe care Comitetul de Organizare IBRA
trebuie sa le rezolve. Per total, totusi, rezultatul este placut, chiar senzational si este o
confirmare pentru organizator, Federatia Germana, a faptului ca IBRA se bucura de o
mare reputatie internationala.
Termenul de inscriere pentru lucrarile de literature filatelica extins pana la
sfarsitul anului 2022!
Un numar de 114 inscrieri la sectiunea de literatura au fost facute deja pentru Expozitia
Mondiala. Asta inseamna ca numarul minim estimat si cerut cu luni in urma a fost atins.
Dupa consultari cu Comisarul General Walter Bernatek, s-a decis extinderea termenului
de depunere a cererilor pentru clasa de literatura pana pe 31 Decembrie 2022, in mod
similar cum s-a facut si la Expozitii Mondiale anterioare. Acest lucru este posibil fara
probleme, deoarece sectiunea de literatura si consultarea lucrarilor a fost planificata in
detaliu.
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la
adresa
https://ibra2023.de/programm/literaturbereich/.
Monografii, reviste, cataloage, dar si exponate digitale ca si pagini de internat si multe
altele
pot
fi
expuse.
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fi
citit
pe
https://ibra2023.de/ausstellung/ausstellungsreglement/. IBRA 2023 se dovedeste
inovativa si orientata spre colectionar: taxa de inscriere este de doar 50 euro pe
exponat si se cere doar un exemplar a fi trimis. Asta inseamna ca se ofera autorilor
posibilitatea de a trimite lucrari care sunt in momentul de fata in pregatire.

