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Bevezetés

Bevezetés
Kedves Bélyeggyűjtő, bélyeg iránt Érdeklődő és
Kíváncsiskodó!
Nehéz megmagyarázni, hogy néha miért teszünk el egy-egy
szép szalvétát, a képeslapot, telefonkártyát, érdekes alakú kavicsot.
Jó őket nézegetni, másoknak megmutatni, visszaemlékezni egy
élményre.
Az ember kezdettől fogva szereti a szépet, és szereti a szép
tárgyakat gyűjteni, megőrizni. Néha ez az életben maradását
szolgálta, később pedig már nagyravágyásból, szórakozásból is
gyűjtött dolgokat. Bizonyára Te is gyűjtesz valamit, s valószínűleg
a szüleid, nagyszüleid is rendelkeznek valamilyen gyűjteménnyel.
Szeretünk elmenni megnézni régi korok gyűjteményeit egy-egy
híres múzeumba, kiállításra, s szeretjük körbe venni magunkat is
saját gyűjteménnyel.
A bélyeg a XIX. század terméke, megjelenésének időpontja
egyben gyűjtésének kezdetét is jelenti. Ezen DVD-n alapvető
témája tehát a bélyeg, a bélyeggyűjtés. Ahhoz, hogy elkezdj a
témával komolyabban is foglalkozni, nem árt, ha néhány alapvető
ismeretet is szerzel ezzel kapcsolatban. Ehhez nyújtunk segítséget,
hogy induláskor valamivel könnyebb legyen a téma megismerése.
A DVD-n az alábbi témák közül választhatsz:

CD-nk tárgya: a bélyeg1

Bevezetés (Bev.pdf)
1. lecke: A gyűjtésről dióhéjban (01.pdf)
2. lecke: A hírközlés kialakulása, fejlődése (02.pdf)
3. lecke: A bélyeg születése (03.pdf)
4. lecke: A posta története Magyarországon (03.pdf)
5. lecke: Mi a bélyeg? (05.pdf)
6. lecke: A bélyegek felirata (06.pdf)
7. lecke: A bélyegek anyaga (07.pdf)
8. lecke: A bélyegek gyártási ismérvei (08.pdf)
9. lecke: A bélyegek geometriája (09.pdf)
10. lecke: A bélyeg tartozékai (10.pdf)
11. lecke: Felülnyomatok (11.pdf)
12. lecke: A bélyegek rendeltetése (12.pdf)
13. lecke: Feláras bélyegek (13.pdf)
14. lecke: A bélyegek hátoldala (14.pdf)
15. lecke: Lyukasztott bélyegek (15.pdf)
16. lecke: Postai díjjegyesek (16.pdf)
17. lecke: A bélyegzések (17.pdf)
18. lecke: Bélyeghelyettesítők (18.pdf)
19. lecke: A bélyeggyűjtés néhány területe (19.pdf)
20. lecke: Bélyeggyűjtési kellékek (20.pdf)
21. lecke: Szakkönyvek, szaklapok (21.pdf)
22. lecke: Az internet használata (22.pdf)
23. lecke: Hogyan kezdjük? (23.pdf)
24. lecke: A MABÉOSZ, MAFITT (24.pdf)
Felhasznált irodalom (Fhi.pdf)

Bélyegmúzeum - Budapest2

SumatraPDF.exe A program megnyitása után a File menü
Open paranccsal a többi fájl kezelhető.
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Forrás: saját anyag
Forrás: http://www.belyegmuzeum.hu
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Ha a DVD-t megnyitod, tetszőlegesen bármelyik lecke file
nevére kattintva, azt megnyithatod és tanulmányozhatod.
Az egyes leckékben a lap alján találhatók a források
megnevezései is, azokat beírva az internetes keresőbe, az adott
oldalakat, file-okat megtalálhatod. Minden leckében találhatsz
olyan információkat is, amelyek nem tartoznak szorosan magához
a bélyeggyűjtéshez, hanem inkább társult információk, illetve
érdekességek. Ezeket az anyagokat a jobb oldali sávban találhatod
meg.
A további keresgéléshez, a témához kapcsolódó információk
bővítéséhez adtunk ún. hiperhivatkozásokat, ezeket kékkel és
aláhúzva találod az anyagban. Erre kattintva automatikusan
megnyílik az az internetes oldal, ahol az információt
megtalálhatod, a témában elmélyülhetsz (természetesen, ha azóta
az adott oldal nem szűnt meg a neten). Természetesen, ez csak
akkor működik, ha olyan számítógépen dolgozol, amelyik
rendelkezik internetes kapcsolattal.

Hiperhivatkozás például:
Sakkív

Reméljük, anyagunk felkeltette érdeklődésedet, és kedvet
kapsz a bélyeggyűjtéshez! Amennyiben véleményed, kérdésed
van, kérjük, a következő címre írj: bsajti@yahoo.com

Jó böngészést kívánunk!
A szerzők

Az ún. „személyes” bélyeg - Ballagás3
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Forrás: http://www.posta.hu
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