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წი ნათ ქ მა

მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა სკო ლის ასა კი დან და ვიწყე, ისე რო გორც ბევ რ მა ჩემ მა 
მე გო ბარ მა. ჩე მი ბავ შ ვო ბის მე გობ რის, ირაკ ლის მარ კე ბი მას თან სტუმ რო ბი-
სას გარ თო ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა იყო. საკ მა ოდ დიდ ალ ბომ ში ლა მა ზად 
ჩაწყო ბი ლი ფე რა დი, თვა ლის მომ ჭ რე ლი მარ კე ბის გან მი ღე ბუ ლი შთა ბეჭ დი-
ლე ბე ბი დღემ დე გა მომ ყ ვა. ბავ შ ვო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბას ისიც აძ ლი ე რებს, რომ 
დღეს ირაკ ლის ალ ბო მი ჩე მი კო ლექ ცი ის ნა წი ლი ა, რო მე ლიც მან შე და რე ბით 
მოზ რ დილ ასაკ ში მი სახ სოვ რა. არას დ როს და მა ვიწყ დე ბა ლა მა ზი, ბამ ბუ კე ბის-
გან დამ ზა დე ბუ ლი მარ კე ბის მა ღა ზი აც, რო მე ლიც ბა თუმ ში, საზღ ვაო პორ ტის 
მახ ლობ ლად მდე ბა რე ობ და. არა ერ თი დღე გა მი ტა რე ბია ამ მა ღა ზი ა ში მარ კე ბის 
თვა ლი ე რე ბა სა და შერ ჩე ვა ში. დღეს, სამ წუ ხა როდ, ეს მა ღა ზია აღარ არ სე ბობს.

მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა ერ თი მარ კით იწყე ბა და ჩემ თ ვის ასე თი იყო მა მა ჩე მის მი-
ერ ნა ჩუ ქა რი ინ დო ე თის პრე მი ერ - მი ნისტრ ინ დი რა გან დის გა მო სა ხუ ლე ბი ა ნი 
მარ კა. მა შინ ინ დი რა გან დი ბე ბი ას მი ვამ ს გავ სე. ასე და ვიწყე მარ კე ბის შეგ რო-
ვე ბა, რა საც აგერ უკ ვე რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლია ვაგ რ ძე ლებ. მარ კე ბის შეგ-
რო ვე ბამ გარ კ ვე უ ლი წვლი ლი შე ი ტა ნა ჩემს გა ნათ ლე ბა შიც, რად გან თი თო ე ულ 
მარ კას თა ვი სი ის ტო რია ჰქონ და და მას ზე გა მო სა ხუ ლი ის ტო რი უ ლი პი როვ ნე ბა, 
ის ტო რი უ ლი მოვ ლე ნა, სამ ხედ რო ხო მალ დი თუ ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მო ე ბი, ბუ-
ნებ რი ვად იწ ვევ და ინ ტე რესს, რა საც ენ ციკ ლო პე დი ე ბი სა და წიგ ნე ბის კითხ ვით 
ვიკ მა ყო ფი ლებ დი. მას შემ დეგ მრა ვა ლი წე ლი გა ვი და, რაც ინ დი რა გან დიმ ჩემს 
კო ლექ ცი ა ში შე მო ა ბი ჯა და დღე საც იგი ვე შე მარ თე ბით ვაგ რ ძე ლებ საქ მეს, რო-
მელ საც ფი ლა ტე ლია ჰქვი ა. წლებ თან ერ თად, უფ რო სე რი ო ზუ ლად მო ვე კი დე 
ფი ლა ტე ლი ას, და ვიწყე მარ კე ბის თე მა ტუ რი შეგ რო ვე ბა, ალ ბო მე ბის გა ნახ ლე ბა, 
ფი ლა ტე ლის ტუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა და ბიბ ლი ო თე კის შე ძე ნა, რაც ცოდ ნის მი-
ღე ბას თან ერ თად, უბ რა ლოდ, გარ თო ბის კარ გი სა შუ ა ლე ბაც აღ მოჩ ნ და. 

აღ ნიშ ნუ ლი დამხმარე სახელმძღვანელო ფი ლა ტე ლი ით ჩე მი გარ თო ბის შე-
დე გი ა, რო მელ საც არა აქვს პრე ტენ ზია ფი ლა ტე ლი ის სა ფუძ ვ ლი ან, აკა დე მი ურ 
შეს წავ ლა ზე. იგი გან კუთ ვ ნი ლია ფი ლა ტე ლი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მკითხ ვე ლი-
სათ ვის, თუმ ცა, მი სი უპირ ვე ლე სი აუდი ტო რია ჩე მი ქა ლიშ ვი ლი და მი სი პა ტა-
რა მე გობ რე ბი არი ან, რომ ლებ საც მინ და გა ვუკ ვ ლიო გზა მარ კე ბის სა ინ ტე რე სო 
სამ ყა რო ში. 

დამხმარე სახელმძღვანელოს შექ მ ნა ში დიდ მად ლო ბას ვუხ დი ჩემს მე უღ ლეს 
- გუ რან დას, რო მელ მაც ხე ლი არ შე მი შა ლა ამ „ახირების“ შეს რუ ლე ბა ში. 
ასე ვე, გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა დი ა ნას, რო მელ მაც არ და ი ზა რა და ბევ რი 
კარ გი მო საზ რე ბა მო მა წო და.
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შე სა ვა ლი

ტერ მი ნი ფი ლა ტე ლია ბერ ძ ნუ ლი სიტყ ვე ბი სა გან philos (სიყვარული) და ate-
leia (გადასახადისაგან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი) მომ დი ნა რე ობს და მი უ თი თებს 
იმ ფაქ ტ ზე, რომ სა ფოს ტო მარ კით წე რი ლის მი ღე ბის გა და სა ხა დი წი ნას წარ 
არის და ფა რუ ლი და შე სა ბა მი სად წე რი ლის მიმ ღებს რა ი მე და მა ტე ბი თი 
თან ხის გა დახ და არ უწევს. ტერ მინ ფი ლა ტე ლი ას ჰო ბის აღ მ ნიშ ვ ნე ლა დაც 
იყე ნე ბენ. ფი ლა ტე ლია გა ცი ლე ბით უფ რო ფარ თო სფე რო ა, ვიდ რე მხო ლოდ 
მარ კე ბის კო ლექ ცი ო ნე რო ბა და შე ნახ ვა. იგი გუ ლის ხ მობს მარ კებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი სა კითხის შეს წავ ლას, მათ შო რის, სა ფოს ტო ის-
ტო რი ა, მარ კე ბის დი ზა ი ნი, წარ მო ე ბა და ა.შ. 

სიტყ ვა „ფილატელია“ პირ ვე ლად ფრან გ მა კო ლექ ცი ო ნერ მა ჟორჟ ჰერ პინ-
მა [George Herpin] 1863 წლის 3 ნო ემ ბერს ფრან გულ ფი ლა ტე ლის ტურ გა-
მო ცე მა ში „Collectionneur de Timbre-Poste“ გა მო ი ყე ნა. მა ნამ დე ამ სიტყ ვის 
მა გივ რად ფრან გულ სიტყ ვას Timbromanie-ს იყე ნებ დ ნენ, რაც ითარ გ მ ნე ბო-
და რო გორც „მარკების მა ნი ა“. კო ლექ ცი ო ნე რებს ეს სიტყ ვა არ მოს წონ დათ, 
რად გან არ სურ დათ ისი ნი „მანიაკებად“ მო ეხ სე ნე ბი ნათ. ახალ მა ტერ მინ მა 
სწრა ფად სწო რედ ამი ტომ და იმ კ ვიდ რა ად გი ლი.

ფი ლა ტე ლია ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი და კარ გად დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ჰო ბია 
და მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვე ყა ნა ში უკ ვე 170 წელ ზე მე ტია რაც მარ კებს აგ რო-
ვე ბენ. აშ შ -ის სა ფოს ტო სამ სა ხუ რის ცნო ბით 22 მლნ ამე რი კე ლი აგ რო ვებს 
მარ კებს. მა თი უმ რავ ლე სო ბა მარ კე ბით სის ტე მა ტუ რად არ ინ ტე რეს დე ბა, 
არ ინა ხავს ყვე ლა მარ კას და არ ეკუთ ვ ნის რო მე ლი მე ფი ლა ტე ლის ტურ სა-
ზო გა დო ე ბას. 22 მლნ-დან მხო ლოდ 250 ათასს შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ სე რი-
ო ზუ ლი კო ლექ ცი ო ნე რი, რო მე ლიც ფლობს ალ ბო მებს, გა წევ რი ა ნე ბუ ლია 
ერ თ -ერთ ფი ლა ტე ლის ტურ სა ზო გა დო ე ბა ში და გა მო წე რი ლი აქვს ფი ლა ტე-
ლის ტუ რი ჟურ ნა ლე ბი.

მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა ყვე ლა ასა კის ადა მი ანს შე უძ ლი ა, გა ნურ ჩევ ლად ინ-
ტე რე სის, ბი უ ჯე ტი სა თუ ად გილ მ დე ბა რე ო ბი სა. სტუ დენტს, რო მე ლიც სწავ-
ლობს გე ოგ რა ფი ას, მშო ბელს ან მას წავ ლე ბელს, რო მე ლიც ის ტო რი ი სა და 
კულ ტუ რის გა გე ბის ახა ლი გზე ბის მო ძი ე ბას ცდი ლობს, საქ მო სანს, რო მე-
ლიც სტრე სის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად ორი გი ნა ლურ ხერხს მი მარ თავს ან პენ სი-
ო ნერს, რო მე ლიც ახალ გა მოწ ვე ვებს ელის,  მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა უსაზღ ვ-
რო სი ა მოვ ნე ბას ანი ჭებს. 
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სა ფოს ტო მარ კე ბი ის ტო რი ის ვი ზუ ა ლუ რი ასახ ვა ა. მარ კე ბი ერე ბის გე ოგ-
რა ფი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. იგი ხელს 
უწყობს ვაჭ რო ბა სა და ტუ რიზმს, პა ტივს მი ა გებს ეროვ ნულ გმი რებს, აქ ცენტს 
აკე თებს სო ცი ა ლურ სა კითხებ ზე, აგ რო ვებს ფულს ღირ შე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე-
ნე ბი სათ ვის. 

რა ტომ უნ და შე აგ რო ვო მარ კე ბი?
მარ კე ბის კო ლექ ცი ო ნე რე ბი და ინ ტე რე სე ბუ ლი არი ან ადა მი ა ნე ბით, გე ოგ-
რა ფი უ ლი ად გი ლე ბი თა და საგ ნე ბით, რომ ლე ბიც მარ კებ ზეა გა მო სა ხუ ლი. 
მათ უნ დათ მე ტი იცოდ ნენ იმ ქვეყ ნებ ზე, რომ ლე ბიც ამ მარ კებს გა მოს ცე მენ, 
ვინ არი ან მა თი დი ზა ი ნე რე ბი, რო გორ და ბეჭ დეს და რო გორ გა მო ი ყე ნეს. ეს 
ელე მენ ტე ბი მარ კე ბის კო ლექ ცი ას აქ ცევს ჰო ბად, რო მე ლიც ყვე ლა ადა მი ა-
ნის გო ნე ბას იპყ რობს. ბო ლოს და ბო ლოს, მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა გარ თო ბა ა, 
რა საც ბევრ სხვა ჰობ თან შე და რე ბით ერ თი უპი რა ტე სო ბა აქვს. მას შე იძ-
ლე ბა მის დიო ნე ბის მი ე რი ბი უ ჯე ტის პი რო ბებ ში. ცნო ბი ლი ა, რომ ზო გი ერ თი 
მარ კა ასე ულ ათა სო ბით დო ლა რად გა ყი დუ ლა, მაგ რამ ეს უფ რო გა მო ნაკ-
ლი სი ა, ვიდ რე წე სი.
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ფოს ტის ის ტო რია - პირ ვე ლი მარ კა

სა ფოს ტო კო მუ ნი კა ცი ის გან ვი თა რე ბა

მარ კე ბი უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა სა ფოს ტო კო მუ ნი კა ცი ას, რო მელ საც გან-
ვი თა რე ბის დი დი ის ტო რია აქვს. უძ ვე ლე სი სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბა ჯერ კი-
დევ 3500 წლის წი ნათ შე იქ მ ნა ჩი ნეთ ში. ათა სი წლის შემ დეგ, სა ფოს ტო სამ-
სა ხუ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა ახ ლო აღ მო სავ ლეთ შიც და იწყეს. 

ჩვენს ერამ დე მე ხუ თე სა უ კუ ნე ში ბერ ძე ნი ის ტო რი კო სი ჰე რო დო ტე აღ ნიშ-
ნავ და, რომ სპარ სე თის იმ პე რი ა ში და რი უს დი დის მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ-
ში სა მე ფო გზის გას წ ვ რივ სა ფოს ტო სად გუ რე ბი იყო გან ლა გე ბუ ლი. ცხე ნო-
სა ნი კუ რი ე რი ყო ველ ასეთ სად გურ ზე წე რილს გა დას ცემ და სხვა კუ რი ერს, 
რო მელ საც დას ვე ნე ბუ ლი ცხე ნი ჰყავ და. მსგავ ს მა სა ფოს ტო სის ტე მამ სა უ კუ-
ნე ებს გა უძ ლო. 

რო მის იმ პე რი ა ში იმ პე რა ტორ ავ გუს ტუ სის მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში უფ-
რო კომ პ ლექ სუ რი სა კუ რი ე რო და სატ რან ს პორ ტო სის ტე მა [cursus publicus] 
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გან ვი თარ და. მი სი გა მო ყე ნე ბა მხო ლოდ ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის გა-
საგ ზავ ნად შე იძ ლე ბო და. კუ რი ე რე ბი წე რი ლის ად რე სა ტამ დე დრო უ ლად 
მი სა ტა ნად იმ დრო ი სათ ვის ყვე ლა შე საძ ლო ტექ ნი კას იყე ნებ დ ნენ, ცხე ნე-
ბით დაწყე ბუ ლი გე მე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. ბერ ძ ნე ბი და რო მა ე ლე ბი მსუ-
ბუ ქი წე რი ლე ბის სწრა ფად გა და სა ტა ნად პე რი ო დუ ლად მო ში ნა უ რე ბულ 
მტრე დებ საც იყე ნებ დ ნენ.

რო მის იმ პე რი ის ნგრე ვის შე დე გად სა ფოს ტო ქსე ლე ბი მო ი შა ლა, თუმ ცა მო-
ნას ტ რებ მა და სა სუ ლი ე რო სას წავ ლებ ლებ მა შუა სა უ კუ ნე ებ ში ევ რო პის მას-
შ ტა ბით ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მის ახა ლი სის ტე მა და ა ფუძ ნეს. ამის ერ თ -ერ-
თი მი ზე ზი ისიც იყო, რომ  სა სუ ლი ე რო პი რე ბი იმ პე რი ოდ ში მო სახ ლე ო ბის 
ყვე ლა ზე წიგ ნი ერ ნა წილს წარ მო ად გენ დ ნენ. უნი ვერ სი ტე ტე ბის და არ სე ბის 
შემ დეგ, ისი ნიც ამ ქსე ლის ნა წი ლი გახ დ ნენ. წიგ ნი ე რე ბის გავ რ ცე ლე ბას თან 
ერ თად, შე საძ ლე ბე ლი გახ და სა კუ რი ე რო სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბა გა ცი ლე ბით 
ფარ თო მიზ ნე ბი სათ ვის - სამ თავ რო ბო, კო მერ ცი უ ლი თუ სამ ხედ რო.

1400-იან წლებ ში ევ რო პის ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი სა ფოს ტო სის ტე მა და ა ფუძ-
ნა თარნ ენდ თაქ სის ოჯახ მა [Thurn und Taxis]. სა ფოს ტო სის ტე მა მო ი ცავ და 
იტა ლი ას, გერ მა ნი ას, ავ ს ტ რი ას, უნ გ რეთს, ბელ გი ას, ნი დერ ლან დებს, ლუქ-
სემ ბურ გ სა და ეს პა ნეთს. ოჯახ მა სხვა დას ხ ვა მმარ თ ვე ლე ბის გან მო ნო პო-
ლი უ რი უფ ლე ბე ბი მი ი ღო ოფი ცი ა ლუ რი ფოს ტის ტრან ს პორ ტი რე ბი სათ ვის. 
1574 წლი დან ოჯა ხის სა ფოს ტო სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბა ჩვე უ ლებ რივ მო ქა ლა-
ქე ებ საც შე ეძ ლოთ, თუმ ცა ეს სერ ვი სი მათ თ ვის საკ მა ოდ ძვი რი ჯდე ბო და. 
იყო პე რი ო დი, რო დე საც ოჯახს 20 ათა სი თა ნამ შ რო მე ლი ჰყავ და და ქი რა-
ვე ბუ ლი და ოფი სე ბი ევ რო პის ყვე ლა დიდ ქა ლაქ ში ჰქონ და გახ ს ნი ლი.  სა-
ინ ტე რე სო ა, რომ ეს კერ ძო სა ფოს ტო სის ტე მა სამ სა უ კუ ნე ზე მეტ ხანს არ-
სე ბობ და, 1867 წლამ დე, ვიდ რე პრუ სი ამ ოჯა ხის სა ფოს ტო ქსე ლის ბო ლო 
ნა წი ლის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია არ მო ახ დი ნა.

სა ფოს ტო რე ფორ მა
1700-იან წლებ ში კო მერ ცი ის ზრდამ მიმ წო დებ ლებს, მწარ მო ებ ლებს, დის-
ტ რი ბუ ტო რებს, მომ ხ მა რებ ლებს, ინ ვეს ტო რებ სა და ბან კებს შო რის კო მუ-
ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა მო ითხო ვა. ბევრ ქვე ყა ნა ში სა ფოს ტო გა და სა ხადს 
წე რი ლის მო ცუ ლო ბის (ფურცლების რა ო დე ნო ბის) ან გა საგ ზავ ნი მან ძი ლის 
მი ხედ ვით ან გა რი შობ დ ნენ.

იმ პე რი ოდ ში სა ფოს ტო გა და სა ხადს წე რი ლის მიმ ღე ბი იხ დი და. ამას ემა-
ტე ბო და წე რი ლის ტრან ს პორ ტი რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხარ ჯი. ხშირ შემ თხ-
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ვე ვა ში მიმ ღე ბი მი ღე ბუ ლი წე რი ლის ღი რე ბუ ლე ბას ვერ ან არ იხ დი და, რის 
გა მოც სა ფოს ტო სამ სა ხუ რი ტრან ს პორ ტი რე ბის ყვე ლა ხარჯს სა კუ თარ თავ-
ზე იღებ და. 

1826 წელს სკო ლის ყო ფი ლი მას წავ ლე ბე-
ლი რო უ ლანდ ჰი ლი, რო მე ლიც დიდ ბრი-
ტა ნეთ ში ცხოვ რობ და, სა ფოს ტო სერ ვი სის 
ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დის სა კითხით და ინ-
ტე რეს და. ჰილ მა 1837 წელს გა მო აქ ვეყ ნა 
პამ ფ ლე ტი სა ფოს ტო სამ სა ხუ რის რე ფორ-
მა: მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა და პრაქ ტი კუ ლო ბა. 
ჰი ლი წი ნა და დე ბით გა მო ვი და წინ მ ს წ რე-
ბით გა და ე ხა დათ სა ფოს ტო გა და სა ხა დი, 
რაც და დას ტურ დე ბო და წი ნას წარ გა დახ-
დი ლი წე რი ლის ფურ ც ლე ბით ან მარ კით, 
რო მე ლიც მან შემ დეგ ნა ი რად აღ წე რა: 
„მარკებისათვის სამ ყო ფი ქა ღალ დის პა-
ტა რა ნა ჭე რი, რო მე ლიც გა და სა ხა დის წინ-
მ ს წ რე ბად გა დახ დას უნ და ადას ტუ რებ დეს. 
ქა ღალ დის უკა ნა მხა რე უნ და იყოს წე ბო-
ვა ნი, რა თა წე რი ლის მომ ტან მა მი სი თა ვი-
დან და ლუქ ვა შეძ ლოს“.

ჰი ლი, ასე ვე გა მო ვი და წი ნა და დე ბით სა ფოს ტო ტა რი ფად ბრი ტა ნე თის ტე-
რი ტო რი ა ზე, ნე ბის მი ერ მან ძილ ზე, ერ თი პე ნი და ედ გი ნათ. მი სი აზ რით, და-
ბა ლი ტა რი ფე ბი გაზ რ დი და სა ფოს ტო გზავ ნი ლე ბის მი მოქ ცე ვას, შე მო სა-
ვალ სა და ეფექ ტუ რო ბას. 

ჰი ლის გეგ მას ერ თ სუ ლო ვა ნი მხარ და ჭე რა არ მი უ ღი ა, მაგ რამ, სა ბო ლო ოდ 
1839 წელს ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბამ მი ი ღო ბრი ტა ნე თის სა ფოს ტო რე ფორ-
მის აქ ტი. ჰი ლი ხა ზი ნის მრჩევ ლად და ი ნიშ ნა და მიზ ნად გეგ მის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა და უ სა ხეს. 

ბრი ტა ნე თის ხა ზი ნის დე პარ ტა მენ ტ მა სა ჯა რო კონ კურ სი ჩა ა ტა რა წე რი ლის 
ფურ ც ლე ბი სა და წე ბო ვა ნი მარ კე ბის დი ზა ი ნის შე საქ მ ნე ლად. კონ კურ ს ში 
2600 ვა რი ან ტი წარ მო ად გი ნეს, სა უ კე თე სო ვა რი ან ტი სათ ვის ფუ ლა დი ჯილ-
დო და წე სე ბუ ლი იყო 200 ფუნ ტი, მე ო რე ად გი ლო სა ნის თ ვის - 100 ფუნ ტი, 
რაც იმ დრო ი სათ ვის საკ მა ოდ დიდ თან ხას შე ად გენ და. ძი რი თა დი ვა რი-
ან ტე ბი მომ ზა დე ბუ ლი იყო წე რი ლის ფურ ც ლე ბი სა და ნაკ ლე ბად წე ბო ვა ნი 
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მარ კე ბი სათ ვის. გა მარ ჯ ვე ბუ ლი ვა რი ან ტი და ჯილ დოვ და, თუმ ცა არც ერ თი 
ეს ნი მუ ში არ მი ი ღეს.

ჰი ლი დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყო, რომ წი ნას წარ გა დახ დი ლი წე რი ლის ფურ ც ლე ბი 
უფ რო გა მო სა ყე ნე ბე ლი იქ ნე ბო და, ვიდ რე წე ბო ვა ნი მარ კე ბი, რად გან იმ პე-
რი ოდ ში კონ ვერ ტე ბი ნაკ ლე ბად მო იხ მა რე ბო და. წე რი ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
სა ა მი სოდ გან კუთ ვ ნილ ფურ ც ლებ ზე იწე რე ბო და,  იკე ცე ბო და და იშ ტამ პე-
ბო და. 

დე დო ფა ლი ვიქ ტო რია - შა ვი პე ნი
დიდ ბრი ტა ნეთ ში, ე.წ. სა ხა ზი ნო კონ კუ რენ-
ცი ამ, წე ბო ვან სა ფოს ტო მარ კებ თან და-
კავ ში რე ბით, რო მელ საც ჰი ლი სა კუ თა რი 
კრე ა ტი უ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ით „ქაღალდის 
პა ტა რა წე ბო ვან ფურ ცელს“ უწო დებ და,  სე-
რი ო ზულ მას შ ტა ბებს მი აღ წი ა. 

იმ დრო ი სათ ვის ცნო ბილ მა მხატ ვ რებ მა და  
მეს ტამ ბე ებ მა გა მორ ჩე უ ლი დი ზა ი ნით შეს-
რუ ლე ბუ ლი ნა მუ შევ რე ბი წა რად გი ნეს. 

აღ სა ნიშ ნა ვია მეს ტამ ბე ჩარლზ უაითინ გის 
სა ფოს ტო მარ კის დი ზა ი ნე ბი, ე.წ „ესეი”, 
რო გორც მას კო ლექ ცი ო ნე რე ბი უწო დებ დ-

ნენ, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად 2 ფერ ში იყო გა დაწყ ვე ტი ლი და ორ ნა მენ ტე-
ბით მორ თუ ლი, მაგ რამ მკა ფი ოდ გან ს ხ ვავ დე ბო და იმ დ რო ინ დელ ბან კ ნოტ-
ზე და ტა ნი ლი კლი შე სა გან. 

უილი ამ უაიონ მა, რო მე ლიც დე დოფ ლის კარ ზე მთა ვა რი გრა ვი ო რი იყო, შე-
ი მუ შა ვა „ესეი“ (მარკის დი ზა ი ნი), რო მელ ზეც გა მო სა ხუ ლი იყო დე დო ფალ 
ვიქ ტო რი ას პრო ფი ლი. უაიონ მა აღ ნიშ ნუ ლი დი ზა ი ნი 1837 წელს მე დალ ზე 
და სა ტა ნად შე ი მუ შა ვა. 

გრა ვი ორ მა უაიონ მა ახალ გაზ რ და დე დო ფალ ვიქ ტო რი ას პრო ფი ლი, ლონ-
დო ნე ლი მხატ ვ რის, ჰენ რი კორ ბო ულ დის მი ერ შექ მ ნი ლი პორ ტ რე ტი დან 
აიღო და სწო რედ ეს ნი მუ ში გახ და პირ ვე ლი წე ბო ვა ნი სა ფოს ტო მარ კის 
დი ზა ი ნი, რო მე ლიც ოფი ცი ა ლუ რად დამ ტ კიც და.  
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ასე რომ, პირ ვე ლი სა ფოს ტო მარ კის დი ზა ი ნი შე იქ მ ნა მხატ ვარ ჰენ რი კორ-
ბო ულ დის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით. დე დო ფალს იმ დე ნად მო ე წო ნა მარ კა ზე 
გა მო სა ხუ ლი სა კუ თა რი თა ვი, რომ 60-წლიანი მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში 
იგი მი სი სხვა პორ ტ რე ტის გა მო ყე ნე ბის ნე ბარ თ ვას არ იძ ლე ო და.

სა ბო ლო ოდ, უილი ამ უაიონ მა და ას რუ ლა ამალ გა მა (გრავიურა), რო მე ლიც 
სა ფოს ტო მარ კა ზე და სა ტა ნად იყო ვარ გი სი. 

ჰილ მა, ლონ დო ნელ მეს ტამ ბე ებს - პერ კინსს, ბე კონ სა და პეტჩს და ა ვა ლა 
და ემ ზა დე ბი ნათ შე სა ბა მი სი კლი შე და შემ დ გომ და ე ბეჭ დათ სა ფოს ტო მარ-
კა. რამ დე ნი მე ვერ სია შე იქ მ ნა, თუმ ცა, სა ბო ლო ოდ 1840 წლის 1 მა ისს, ბრი-
ტა ნე თის ფოს ტამ გა მოს ცა მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლი წე ბო ვა ნი სა ფოს ტო მარ-
კა, რო მე ლიც 6 მა ისს გა ვი და გა ყიდ ვა ში.

სა ფოს ტო მარ კის და სა ბეჭ დად გა მო ი ყე ნეს შა ვი მე ლა ნი, რო მელ ზეც ასე ვე, 
ე.წ. წყლის ნიშ ნით და ტა ნი ლი იყო პა ტა რა ზო მის სა მე ფო გვირ გ ვი ნი. 

თი თო ე ულ ნა ბეჭდ ქა ღალ დ ზე და ტა ნი ლი იყო 240 ცა ლი სა ფოს ტო მარ კა, 
რომ ლე ბიც მაკ რატ ლით უნ და დაჭ რი ლი ყო. რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, თი-
თო ე უ ლი მარ კა ზე გა მო სა ხუ ლი იყო ახალ გაზ რ და დე დო ფალ ვიქ ტო რი ას 
პრო ფი ლი. ეს მარ კა დღემ დე ცნო ბი ლია შა ვი პე ნის სა ხე ლით.  

ჰი ლის სა ფოს ტო რე ფორ მამ აჩ ვე ნა, რომ მი სი იდე ე ბი მარ თე ბუ ლი იყო. და-
ბა ლი სა ფოს ტო ტა რი ფე ბი ცნო ბი ლი გახ და, რო გორც „უნივერსალური პე-
ნის სა ფოს ტო გა და სა ხა დი“. რე ფორ მამ ხე ლი შე უწყო სა ფოს ტო გზავ ნი ლე-
ბის რა ო დე ნო ბი სა და შე მო სავ ლე ბის გაზ რ დას და სა ფოს ტო სამ სა ხუ რე ბის 
ეფექ ტურ მუ შა ო ბას.

თავ და პირ ვე ლად ახალ ინი ცი ა ტი ვას (წერილის გაგ ზავ ნის გა და სა ხა დის 
წინ მ ს წ რე ბად და ფარ ვას, რის შე დე გა დაც მიმ ღებს გარ კ ვე უ ლი და მა ტე ბი-
თი თან ხის გა დახ და არ უწევ და) სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ნე გა ტი უ რი შე ფა-
სე ბა მოჰ ყ ვა. სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი ფიქ რობ და, რომ წი ნას წარ გა დახ და 
წე რი ლის მიმ ღე ბი სათ ვის შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი იქ ნე ბო და, რად გან მიმ ღებს 
შე იძ ლე ბა ეფიქ რა, რომ გა მომ გ ზავ ნ მა ეჭ ვი შე ი ტა ნა მიმ ღე ბის გა დახ დი სუ-
ნა რი ა ნო ბა ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ზო გა დო ე ბამ საკ მა ოდ მოკ ლე დრო ში 
და ა ფა სა გა ცი ლე ბით და ბა ლი სა ფოს ტო გა და სა ხა დე ბი და უკე თე სი მომ-
სა ხუ რე ბა.
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ქარ თუ ლი მარ კის ის ტო რია

სა ფოს ტო მარ კე ბის გა მო ცე მას სა ქარ თ ვე ლო ში დი დი ხნის ის ტო რია აქვს. 
რუ სე თის იმ პე რი ა ში შე მა ვალ ტფი ლი სის გუ ბერ ნი ა ში, სა ერ თო სა ხელ მ წი-
ფო მარ კე ბის გა მოშ ვე ბამ დე ერ თი წლით ად რე, 1857 წლის 20 ივ ნისს, გა მო ი-
ცა თბი ლი სის 6-კაპიკიანი მარ კა - ტფი ლი სის უნი კა (რუსულად: Тифлисская 
уника).

მარ კის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა ხელ წო დე ბე ბი ა: „ტფილისის მარ კა“ და „კოჯრის 
მარ კა“. მი სი მხო ლოდ სა მი სუფ თა ანუ გა მო უ ყე ნე ბე ლი ეგ ზემ პ ლა რია შე-



13

მორ ჩე ნი ლი. მარ კა ყვე ლა ფი ლა ტე ლის ტურ კა ტა ლოგ ში მოხ სე ნი ე ბუ ლი ა, 
რო გორც მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე იშ ვი ა თი და ძვი რადღი რე ბუ ლი სა ფოს ტო 
მარ კა.

1856 წელს რუ სე თის იმ პე რა ტორ მა ალექ სან დ რე II სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში მე-
ფის ნაც ვ ლად და ნიშ ნა თა ვა დი ალექ სან დ რე ბა რი ა ტინ ს კი, რო მელ მაც და-
ა არ სა ტფი ლი სის სა ქა ლა ქო ფოს ტა. ერ თი წლის შემ დეგ, ტფი ლი სის სა ქა-
ლა ქო ფოს ტამ მი მოქ ცე ვა ში გა მო უშ ვა პირ ვე ლი სა ფოს ტო მარ კა, რო მე ლიც 
გა მო ი ყე ნე ბო და ტფი ლი სი სა და კოჯ რის სა ფოს ტო გზავ ნი ლე ბი სათ ვის. გე-
ნე რალ - გუ ბერ ნა ტო რი ცხოვ რობ და და მოღ ვა წე ობ და ტფი ლის ში, კო ჯორ ში 
კი მდე ბა რე ობ და მი სი სა ზაფხუ ლო რე ზი დენ ცი ა. ქა ლა ქის შიგ ნით სა ფოს ტო 
გზავ ნი ლე ბი სათ ვის საკ მა რი სი იყო 1 მარ კა, ხო ლო კო ჯორ ში გა საგ ზავ ნად 
(და პი რი ქით) - 3 მარ კა. ამ დროს, კავ კა სი ის ოლ ქის ფოს ტის მმარ თ ვე ლი 
იყო ნ. ს. კა ხა ნო ვი, რო მე ლიც ით ვ ლე ბა მარ კის და ბეჭ დ ვის ინი ცი ა ტო რად. 
მარ კა გა მო ი ცა მცი რე ტი რა ჟით და მი მოქ ცე ვა ში იყო ცო ტა ხა ნი. 

ფი ლა ტე ლის ტურ წრე ებ ში მარ კის შე სა ხებ სა უ ბა რი პირ ვე ლად 1880–იან 
წლებ ში და იწყეს, თუმ ცა იმ პე რი ოდ ში მარ კა ფი ზი კუ რად არა ვის ჰქონ და 
ნა ნა ხი. მარ კის სა ხე ლი „ტფილისის უნი კა” პირ ვე ლად 1929 წელს გა მო ი ყე ნა 
ბა ქო ში მოღ ვა წე ცნო ბილ მა ფი ლა ტე ლის ტ მა სერ გეი კუ ზოვ კინ მა.

„ტფილისის უნი კა“ სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ კლა სი ფი კა ცი ა ში არ თავ ს-
დე ბა, ამი ტომ სხვა დას ხ ვა მკვლე ვა რი გან ს ხ ვა ვე ბულ კლა სი ფი კა ცი ას გვთა-
ვა ზობს:

 ტფი ლი სის სა ქა ლა ქო ფოს ტის პირ ვე ლი მარ კა (კ. ბერ ნ გ რა დი).

 სახ მე ლე თო ფოს ტის მარ კა (ი. ბრა უშ ტე ი ნი).

 ნა ხევ რად ოფი ცი ა ლუ რი ად გი ლობ რი ვი გა მო ცე მა (პ. ლავ რო ვი).

 დრო ე ბი თი ან ად გი ლობ რი ვი გა მო ცე მა (მ. ლიპ ში უ ცი).

 რუ სე თის პირ ვე ლი სა ხელ მ წი ფო მარ კა (ს. ბლეხ მა ნი).

სა მი ეგ ზემ პ ლა რი დან ორი 2000 წელს ცნო ბი ლი კო ლექ ცი ო ნე რის ზბიგ-
ნევ მი კულ ს კის გან აუქ ცი ონ ზე უც ნობ მა პირ მა ნა ხე ვარ მლნ აშშ დო ლა რად 
შე ი ძი ნა. მე სა მე ეგ ზემ პ ლა რი, და ნარ ჩენ ორ თან შე და რე ბით, შე ლა ხულ 
მდგო მა რე ო ბა შია და ინა ხე ბა ლუქ სემ ბურ გ ში მცხოვ რე ბი ცნო ბი ლი ფი ლა-
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ტე ლის ტის ბერ ლინ ჟე რის კო ლექ ცი ა ში. 2008 წლის 5 ოქ ტომ ბერს უდი დეს 
ფი ლა ტე ლის ტურ აუქ ცი ონ ზე ჟე ნე ვა ში მარ კის ერ თი ეგ ზემ პ ლა რი, რო მე ლიც 
ად რე მი კულ ს კის ეკუთ ვ ნო და, 480 ათას ევ როდ გა ი ყი და.

ტფი ლი სის მარ კის უნი კა ლუ რო ბა იმი თა ცაა გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ არ შე-
მორ ჩე ნი ლა მარ კის არც ერ თი სხვა ბა თი ლი ეგ ზემ პ ლა რი.

1997 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტამ გა მოს ცა „ტფილისის უნი კის“ 140 წლის 
იუბი ლე სად მი მიძღ ვ ნი ლი ქარ თუ ლი სა ფოს ტო მარ კა და ბლო კი სა ხელ წო-
დე ბით  -„ტფილისის სა ქა ლა ქო ფოს ტის მარ კა“.

ქარ თუ ლი სა ფოს ტო მარ კე ბის გა მო ცე მა გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თ ვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბის წლებ ში (1918-1921 წწ.). პირ ვე ლი მარ კა გა მო ვი და 1919 
წლის 26 მა ისს. 1921 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს გა საბ ჭო ე ბის შე დე გად, სა ქარ თ ვე-
ლოს სა ფოს ტო მარ კე ბის გა მო ცე მა შეწყ და. 

1922 წელს სა ქარ თ ვე ლოს სსრ სა ხე ლით გა მო ი ცა რამ დე ნი მე სა ფოს ტო მარ-
კა. 1922-1923 წლებ ში კი, ამი ერ კავ კა სი ის სო ცი ა ლის ტურ მა ფე დე რა ცი ულ მა 
საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კამ, რომ ლის წევ რიც სა ქარ თ ვე ლოც იყო, გა მოს ცა სა-
ფოს ტო მარ კე ბი. 1924 წლი დან, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლამ დე სა ქარ თ ვე-
ლოს სი უ ჟე ტე ბი თა და მოღ ვა წე ე ბით გა მო დი ო და სა ფოს ტო მარ კე ბი, მაგ რამ 
არც ერ თ ზე არ იყო მოხ სე ნე ბუ ლი „საქართველო“ ან ქარ თულ ენა ზე სხვა 
რა ი მე წარ წე რა. ყვე ლა მათ გან ზე რუ სულ ენა ზე აღ ნიშ ნუ ლი იყო - „სსრკ-ის 
ფოს ტა“.

1991 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბი დან, მხო ლოდ 
1993 წლის 31 ივ ლისს მო ხერ ხ და პირ ვე ლი ეროვ ნუ ლი სა ფოს ტო მარ კე ბის 
სე რი ის - „საქართველო გა ე როს წევ რის“ გა მო ცე მა, რო მე ლიც მი ეძღ ვ ნა სა-
ქარ თ ვე ლოს გა ე რო ში გა წევ რი ა ნე ბის წლის თავს.

1993 წლი დან დღემ დე გა მო ი ცა 450–ზე მე ტი სხვა დას ხ ვა და სა ხე ლე ბის მარ-
კა, რო მელ თა სა ერ თო ტი რა ჟი, და ახ ლო ე ბით, 40 მი ლი ო ნამ დე ა. ამ მარ კე-
ბის 60% ბა დურ ქობ ლი ა ნი ძის ნა მუ შე ვა რი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში და ბეჭ დი ლი 
ახა ლი მარ კე ბი კი დი ზა ი ნერ ბად რი გაგ ნი ძის შეს რუ ლე ბუ ლი ა. პირ ვე ლი 
მარ კა ეს პა ნეთ ში და ი ბეჭ და, შემ დ გომ ში კი ევ რო პის სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა-
ში.
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მარ კე ბის სა ხე ო ბე ბი

სა ფოს ტო მარ კე ბი სამ ძი რი თად ჯგუ ფად იყო ფა: დე ფი ნი ტუ რი/ რე გუ ლა რუ-
ლი, სა ი უ ბი ლეო და დრო ე ბი თი. 

დე ფი ნი ტუ რი/ რე გუ ლა რუ ლი მარ კე ბი
დე ფი ნი ტუ რი მარ კე ბი არის ჩვე უ ლებ რი ვი, ყო ველ დღი უ რად გა მო ყე ნე ბა დი 
მარ კე ბი. მსგავ სი ტი პის მარ კე ბი ხან გ რ ძ ლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში გა-
მო ი ყე ნე ბა. აშ შ - ში დე ფი ნი ტუ რი მარ კე ბი ზო მით პა ტა რაა და მას ზე, რო გორც 
წე სი, გა მო სა ხუ ლია ამე რი კის დრო შა. ამ მარ კებს ყო ველ დღი უ რად გაგ ზავ-
ნი ლი ფოს ტის დიდ ნა წილ ზე აკ რა ვენ. 

სა ი უ ბი ლეო მარ კე ბი 
სა ი უ ბი ლეო მარ კე ბი გა მო ი ცე მა გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სას და დრო ის 
შე და რე ბით მოკ ლე პე რი ო დის მან ძილ ზეა გა ყიდ ვა ში, რო გორც წე სი, რამ-
დე ნი მე კვი რა, ძა ლი ან იშ ვი ა თად წე ლი წად ზე მე ტი. სა ი უ ბი ლეო მარ კებს 
სპე ცი ა ლუ რად უშ ვე ბენ, რა თა პა ტი ვი მი ა გონ რო მე ლი მე პი როვ ნე ბას, სა-
განს, ის ტო რი ულ დღეს ან მოვ ლე ნას. ზო გი ერ თი სა ი უ ბი ლეო მარ კა აქ ცენტს 
პროგ რა მებ ზე აკე თებს, მა გა ლი თად, სო ცი ა ლუ რი სა კითხე ბი. სა ი უ ბი ლეო 
მარ კე ბი ხში რად ზო მა ში დე ფი ნი ტურ მარ კებ ზე დი დი ა. კაშ კა შა ფე რე ბი, მიმ-
ზიდ ვე ლი დი ზა ი ნი და მას ზე გა მო სა ხუ ლი სა ინ ტე რე სო სა გა ნი, მას გან სა კუთ-
რე ბულ პო პუ ლა რო ბას სძენს. ფი ლა ტე ლის ტურ სა ზო გა დო ე ბა ში მი იჩ ნე ვენ, 
რომ პირ ვე ლი სა ი უ ბი ლეო მარ კა 1888 წელს, ბრი ტა ნე თის კო ლო ნი ამ, ახალ-
მა სამ ხ რეთ უელ ს მა, ავ ს ტ რა ლი ა ში პირ ვე ლი ბრი ტა ნუ ლი და სახ ლე ბის ასი 
წლის თა ვის აღ სა ნიშ ნა ვად გა მოს ცა.

დრო ე ბი თი მარ კე ბი 
დრო ე ბი თი მარ კე ბი მოთხოვ ნის მოკ ლე ვა დი ა ნი და ნაკ ლი სის შე სავ სე ბად 
შე მო ვი და. ამ ტი პის მარ კე ბი იყო სხვა დას ხ ვა ფორ მის, თუმ ცა ყვე ლა ზე შე-
სამ ჩ ნე ვი იყო ისი ნი, რო მელ თაც ჰქონ დათ და მა ტე ბი თი შტამ პი. 

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, მარ კე ბის დაშ ტამ პ ვას სა ფოს ტო გა ნაკ ვე თის ცვლი ლე ბა 
იწ ვევ და და ეს პრო ცე დუ რა სა ჭი რო იყო მა ნამ, სა ნამ მარ კე ბის ახა ლი პარ-
ტია და ი ბეჭ დე ბო და. ხდე ბო და არ სე ბუ ლი მარ კე ბის დე ნო მი ნა ცი ა. ჩვე უ ლებ-
რივ, ძვე ლი ფა სი ან ახა ლი ფა სით იშ ლე ბო და, ან სხვა სა შუ ა ლე ბე ბით.   
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მარ კე ბის გა დაშ ტამ პ ვა/ გა და ფა სე ბა საკ მა ოდ ხში რია და ისი ნი ხმა რე ბა ში 
რჩე ბა მა ნამ, სა ნამ ახა ლი სა ფოს ტო გა ნაკ ვე თის შე სა ბა მი სი მარ კე ბი არ და-
ი ბეჭ დე ბა და გავ რ ცელ დე ბა. 

დრო ე ბი თი მარ კე ბის გა მოშ ვე ბის მი ზე ზი მარ კე ბის ნაკ ლე ბო ბა ცა ა. მა თი ნაკ-
ლე ბო ბა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მი წო დე ბის შეწყ ვე ტამ, ქურ დო ბამ, წყალ დი-
დო ბის ან ხან ძ რის შე დე გად მი ყე ნე ბულ მა ზი ან მა და სხვა არაპ როგ ნო ზი-
რე ბად მა მი ზე ზებ მა. სხვა დას ხ ვა დრო ში მარ კე ბის ნაკ ლე ბო ბას ბუ ნებ რი ვი 
კა ტაკ ლიზ მე ბიც იწ ვევ და, რო დე საც შტორ მე ბი, მი წის ძ ვ რე ბი, ვულ კა ნუ რი 
ამოფ რ ქ ვე ვე ბი სა ფოს ტო სამ სა ხუ რე ბის მუ შა ო ბა ზე ახ დენ და გავ ლე ნას. 

დრო ე ბი თი მარ კე ბი ხში რად წარ მო ებს მარ კე ბი სათ ვის „დამატებითი ღი რე-
ბუ ლე ბის“ და „დამატებითი შტამ პის“ მი ნი ჭე ბით.

ტერ მი ნი surcharge (დამატებითი სა ფა სუ რი) სა ფოს ტო მარ კის ნო მი ნა ლურ 
ღი რე ბუ ლე ბას გან საზღ ვ რავს. მა გა ლი თად, თუ კი სა ფოს ტო გა ნაკ ვე თი იზ რ-
დე ბა,  ზო გი ერ თი ქვე ყა ნა ძვე ლი მარ კე ბის გა და ფა სე ბას ახ დენს და არ სე-
ბულ ღი რე ბუ ლე ბას ზე მო დან ახალ ფასს აწერს. 

მარ კე ბის გა და ფა სე ბა შე საძ ლოა მოხ დეს ქველ მოქ მე დე ბის მიზ ნით, რო დე-
საც ჩვე უ ლებ რივ სა ფოს ტო მარ კას ახა ლი ღი რე ბუ ლე ბა ენი ჭე ბა და ისი ნი 
უკ ვე ნა ხევ რად სა ფოს ტო მარ კე ბად (ფილატელიაში ცნო ბი ლი ა, რო გორც 
საქ ველ მოქ მე დო მარ კა) ით ვ ლე ბა. 

ტერ მი ნი overprint (ოფიციალური შტამ პი, ბე ჭე დი სა ფოს ტო მარ კა ზე) გა მო-
ი ყე ნე ბა სა ფოს ტო მარ კის ზე და ნა წილ ში და მა ტე ბი თი შტამ პის და სა ტა ნად. 
შტამ პი შე საძ ლოა იყოს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მის და სხვა დას ხ ვა მი ზანს ემ-
სა ხუ რე ბო დეს. მა გა ლი თად, ზო გი ერთ ჩვე უ ლებ რივ სა ფოს ტო მარ კას და ეს ვა 
შტამ პი შემ დე გი ტექ ს ტით: ავი ა ფოს ტით გაგ ზავ ნა. ეს იმას ნიშ ნავ და, რომ აღ-
ნიშ ნუ ლი შტამ პის მქო ნე მარ კე ბი გა მო ი ყე ნე ბო და წე რი ლის მხო ლოდ ავი ა-
ფოს ტით გაგ ზავ ნის შემ თხ ვე ვა ში. სიტყ ვა - ოფი ცი ა ლუ რი და ი ტა ნეს იმ სა ფოს-
ტო მარ კებ ზე, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბო და მხო ლოდ სამ თავ რო ბო მიზ ნით.   

სხვა მი ზე ზი, რის გა მოც მარ კებ ზე და მა ტე ბი თი შტამ პე ბის და ტა ნა ხდე ბო და, 
გახ ლ დათ ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბი, რა თა გა ნეს ხ-
ვა ვე ბი ნათ თუ რო მე ლი მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში იყო მარ კა და ბეჭ დი ლი. 
ზოგ ჯერ და მა ტე ბით შტამ პებს მარ კებს იმ მი ზე ზით ას ვამ დ ნენ, რომ ერ თი 
ქვეყ ნი დან მე ო რე ქვე ყა ნა ში გა მო ე ყე ნე ბი ნათ. გარ და ზე მო ჩა მოთ ვ ლი ლი სა, 
მარ კე ბი იშ ტამ პე ბო და სა ი უ ბი ლეო მარ კის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის მიზ ნი თაც. 
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კო ლექ ცი ო ნე რე ბი ტერ მი ნებს - და მა ტე ბი თი სა ფა სუ რი და და მა ტე ბი თი 
შტამ პი, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, ერ თი და იგი ვე და ნიშ ნუ ლე ბით იყე ნე ბენ. სი ნამ-
დ ვი ლე ში კი, და მა ტე ბი თი სა ფა სუ რი  შე საძ ლოა გა მო ვი ყე ნოთ და მა ტე ბი თი 
შტამ პის კონ ტექ ს ტ ში, პი რი ქით კი არა. 

სა მი ძი რი თა დი ჯგუ ფის გარ და გა მო ყო ფენ სხვა დას ხ ვა ტი პის მარ კებს, რო-
მელ თა ნა წი ლიც ქვე მოთ არის მოყ ვა ნი ლი.

ავი ა ფოს ტის მარ კე ბი  - გა მო ი ყე ნე ბა წე რი ლის ავი ა ფოს ტით ტრან ს პორ ტი-
რე ბი სათ ვის მომ სა ხუ რე ბის გა და სა ხა დის გა და სახ დე ლად. 

ოფი ცი ა ლუ რი მარ კე ბი - ბევ რი ქვე ყა ნა გა მოს ცემს ოფი ცი ა ლურ მარ კებს, 
რომ ლებ საც სამ თავ რო ბო დე პარ ტა მენ ტე ბი და სა ა გენ ტო ე ბი კო რეს პონ-
დენ ცი ის გა საგ ზავ ნად იყე ნე ბენ. ეს მარ კე ბი შე იძ ლე ბა სა გან გე ბოდ შერ ჩე უ-
ლი დი ზა ი ნით გა მო ი ცეს ან ჩვე უ ლებ რივ მარ კებ ზე სპე ცი ა ლუ რი აღ ნიშ ვ ნე ბი 
გა კეთ დეს.

ომის გა და სა ხა დის მარ კე ბი - ბევრ სა ხელ მ წი ფოს სჭირ დე ბა რა და მა ტე ბი თი 
შე მო სა ვა ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, სხვა დას ხ-
ვა სა ხის გა და სა ხადს უწე სებს სა კუ თარ მო ქა ლა ქე ებს, მათ შო რის სა ფოს ტო 
გა და სა ხადს. აქე დან შე მო სუ ლი თან ხა არ არის სა ფოს ტო ტა რი ფის ნა წი ლი, 
რად გან შე მო სა ვა ლი მი დის არა სა ფოს ტო სამ სა ხურ ში, არა მედ სა ხელ მ წი-
ფო ბი უ ჯეტ ში, სა ი და ნაც ფი ნან ს დე ბა სა ო მა რი ოპე რა ცი ე ბი. პირ ვე ლი ამ გ ვა-

Tete beche
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რი მარ კა გა მო ი ყე ნა ეს პა ნეთ მა 1874 წელს. ხო ლო აშ შ - მა პირ ვე ლი მსოფ-
ლიო ომის დროს.

სა ო კუ პა ციო მარ კე ბი - ომე ბის შე დე გად მთავ რო ბე ბის შეც ვ ლა სხვა ტი პის 
დრო ე ბი თი მარ კე ბის გა მო ჩე ნა საც იწ ვევ და, რომ ლებ საც ოკუ პი რე ბულ ქვე-
ყა ნა ში იყე ნებ დ ნენ. სა ო კუ პა ციო მარ კე ბის წარ მო ე ბის უს წ რა ფე სი გზა ოკუ-
პი რე ბუ ლი ქვეყ ნის ან დამ პყ რო ბე ლი ქვეყ ნე ბის მარ კებ ზე შტამ პის დას მა 
იყო. მსგავ სი მარ კე ბი გან სა კუთ რე ბით ბევ რი გა მო ვი და პირ ვე ლი და მე ო რე 
მსოფ ლიო ომე ბის შე დე გად. 

ად გი ლობ რი ვი მარ კე ბი - ად გი ლობ რი ვი მარ კე ბი გა მო ი ყე ნე ბა სპე ცი ფი კურ 
რე გი ო ნებ ში ან შეზღუ დულ სა ფოს ტო სის ტე მა ში. იგი შე იძ ლე ბა ოფი ცი ა ლუ-
რად გა მოს ცეს ად გი ლობ რივ მა ფოს ტამ ან არა ო ფი ცი ა ლუ რად კერ ძო კუ რი-
ე რებ მა ან კორ პო რა ცი ებ მა. ად გი ლობ რი ვი მარ კე ბი არ გა მო ი ყე ნე ბა ქვეყ-
ნის ან სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა ბით გზავ ნი ლე ბის ტრან ს პორ ტი რე ბი სათ ვის. 

ომ ნი ბუ სი - პე რი ო დუ ლად ორი ან მე ტი სა ფოს ტო ად მი ნის ტ რა ცია ერ თობ-
ლი ვად გა მოს ცემს იდენ ტურ ან მსგავ სი დი ზა ი ნის მარ კებს, რა თა სა ერ თო 
ინ ტე რე სის ადა მი ა ნი მო იხ სე ნი ონ ან სა ერ თო თე მა აღ ნიშ ნონ. პირ ვე ლი ომ-
ნი ბუ სი 1898 წელს ვას კო და გა მას თე მა ზე პორ ტუ გა ლი ამ და მის მა კო ლო-
ნი ებ მა გა მოს ცეს. დღე ი სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ-
ლობს ევ რო პის თე მა ზე გა მო ცე მუ ლი ყო ველ წ ლი უ რი მარ კე ბი. 1956 წლის 15 
სექ ტემ ბერს ექ ვ ს მა ევ რო პულ მა სა ხელ მ წი ფომ [ბელგია, საფ რან გე თი, გერ-
მა ნი ა, იტა ლი ა, ლუქ სემ ბურ გი და ნი დერ ლან დე ბი] გა მოს ცა მარ კა სა ერ თო 
დი ზა ი ნით - Europa. მარ კის პირ ვე ლი დი ზა ი ნი ფრანგ და ნი ელ გონ ზა გის 
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[Daniel Gonzague] ეკუთ ვ ნის. ამის შემ დეგ Europa ყო ველ წელს გა მო დის. 
თა ვი დან ყვე ლა ქვე ყა ნა მარ კას სა ერ თო დი ზა ი ნით უშ ვებ და, მარ თა ლია 
1974 წლი დან თე მა სა ერ თო ა, მაგ რამ დი ზა ი ნი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი. სულ უფ რო 
მე ტი ქვე ყა ნა მო ნა წი ლე ობს სა ერ თო დი ზა ი ნის ან უნი კა ლუ რი დი ზა ი ნის 
მარ კე ბის გა მო ცე მის საქ მე ში.

Se-tenant - ფრან გუ ლი ტერ მი ნი ა, რაც ნიშ ნავს შე ერ თე ბულ ს / გა დაბ მულს.  
ამ ტერ მინს ფი ლა ტე ლის ტე ბი იყე ნე ბენ, მა შინ რო დე საც ორი ან მე ტი მარ კა, 
რომ ლე ბიც ერ თ მა ნე თი სა გან გან ს ხ ვავ დე ბა დი ზა ი ნით, მაგ რამ თე მა ტუ რად 
ებ მის ურ თი ერთს, გა დაბ მუ ლია ერ თ მა ნეთ ზე და გა მო ყო ფი ლია პერ ფო რა-
ცი ით. კო ლექ ცი ო ნე რე ბი, რო გორც წე სი, ამ ტი პის მარ კებს არ აცალ კე ვე ბენ. 

Tete beche - ფრან გუ ლი ტერ მი ნია და ნიშ ნავს თავ და ყი რას. ამ ტერ მინს 
ფი ლა ტე ლის ტე ბი იყე ნე ბენ, მა შინ რო დე საც ორი ერ თი და იგი ვე დი ზა ი ნის 
მარ კა ბეჭ დ ვი სას და ტა ნი ლია ერთ ქა ღალ დ ზე ძი რით ან ფსკე რით მაღ ლა. 
ეს შე იძ ლე ბა იყოს მი ზან მი მარ თუ ლი ან ბეჭ დ ვი სას დაშ ვე ბუ ლი ხარ ვე ზის შე-
დე გად. მსგავ სი მარ კე ბის გან ცალ კე ვე ბა არ შე იძ ლე ბა, რად გან ეს ძი რი თად 
პრინ ციპს არ ღ ვევს.

სინ დე რე ლა [Cinderrela-კონკია] - მარ კის მსგავ სი ა, რო მელ საც სა ფოს ტო 
ღი რე ბუ ლე ბა არა აქვს და შე მო სავ ლის მი სა ღე ბად არ გა მო ი ყე ნე ბა. სინ-
დე რე ლა მარ კე ბი სა ფოს ტო მარ კე ბის მსგავ სი ა, მაგ რამ სა ფოს ტო სერ ვი სის 
გა და სახ დე ლად არ გა მო ი ყე ნე ბა. მას სხვა დას ხ ვა მიზ ნით ბეჭ და ვენ, მათ შო-
რის საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნე ბი სათ ვის და ზო გი ერ თი კო ლექ ცი ო ნე რის ინ ტე-
რესს წარ მო ად გენს.

Se-tenant
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იშ ვი ა თი მარ კე ბი

ბრი ტა ნე თის გა ი ა ნას ერ თ ცენ ტი ა ნი მა ჯენ ტა [magenta] და აშ შ - ში გა მოშ ვე-
ბუ ლი გა დაბ რუ ნე ბუ ლი ჯე ნი ორი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი და ღი რე ბუ ლი მარ კაა 
მსოფ ლი ო ში. ერ თი აღ მო ა ჩი ნა სკო ლის მოს წავ ლემ, მე ო რე - კლერ კ მა, რო-
დე საც სამ სა ხურ ში მი დი ო და. 

ბრი ტა ნე თის გა ი ა ნას ერ თ ცენ ტი ა ნი მა ჯენ ტა
მარ კის მხო ლოდ ერ თი ეგ ზეპ-
ლა რი არ სე ბობს, რო მე ლიც 1980 
წელს ყვე ლა ზე ძვი რად 935 000 
აშშ დო ლა რად გა ი ყი და. მარ-
კა და ი ბეჭ და ჩვე უ ლებ რი ვი შა-
ვი მელ ნით მო ვარ დის ფ რო -ი-
ის ფერ ქა ღალ დ ზე. მარ კა 1856 
წელს ბრი ტა ნე თის გა ი ა ნა ში 
ელე მენ ტა რულ სა ბეჭდ მან ქა ნა-
ზე და ი ბეჭ და. მარ კა ზე გა მო ხა-
ტუ ლია გე მი, რომ ლის გას წ ვ რივ 
ჩანს კო ლო ნი ის წარ წე რა, მარ-
კის ღი რე ბუ ლე ბა და ლა თი ნუ-
რად და წე რი ლი დე ვი ზი. მარ კას 
რვა კუთხას ფორ მა აქვს. 

ახალ გაზ რ და ლ. ვერ ნონ ვო უ გენ მა მარ კა 1863 წელს აღ მო ა ჩი ნა, რო მელ მაც 
იგი 6 ში ლინ გად (1.50 აშშ დო ლა რი) მი ყი და ნ.რ. მაკ კი ნონს. ბო ლოს მარ კა 
ცნო ბი ლი კო ლექ ცი ო ნე რის გრაფ ფე რა რის კო ლექ ცი ა ში აღ მოჩ ნ და, რო-
მე ლიც მის სიკ ვ დი ლამ დე, 1917 წლამ დე მას ეკუთ ვ ნო და. 1920-იან წლებ ში 
ფე რა რის კო ლექ ცია აუქ ცი ონ ზე გა ი ყი და. დი დი ბრი ტა ნე თის მე ფე ჯორჯ V 
ბრი ტა ნე თის იმ პე რი ის მარ კე ბის კო ლექ ცი ის შე სავ სე ბად მხო ლოდ ეს მარ კა 
აკ ლ და. აუქ ცი ონ ზე ყვე ლა ზე დი დი თან ხა მდი დარ მა ამე რი კელ მა, ქსო ვი ლე-
ბის მწარ მო ე ბელ მა, არ ტურ ჰინ დ მა გა და ი ხა და, იმ დრო ი სათ ვის რე კორ დუ-
ლი 32 500 აშშ დო ლა რი. 1933 წელს ჰინ დის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, მარ კა 
რამ დენ ჯერ მე გა ი ყი და, და ბო ლოს, 1980 წელს, ჯონ ი. დი უ პო ნის [John E. 
DuPont] ხელ ში აღ მოჩ ნ და. ხმე ბი მე ო რე ეგ ზემ პ ლა რის არ სე ბო ბის შე სა ხებ 
დღე ი სათ ვის არ დას ტურ დე ბა.
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გა დაბ რუ ნე ბუ ლი ჯე ნი
1918 წლის 14 მა ისს, ვა შინ გ ტონ ში, ერ თ -ერთ კომ პა ნი ა ში მო მუ შა ვე სამ სა-
ხურ ში მი მა ვა ლი მო ლა რე უილი ამ ტ. რო ბეი გზა ზე შე ჩერ და და ახა ლი, ორ-
ფერ ში და ბეჭ დი ლი 24-ცენტიანი ავი ა ფოს ტის მარ კა შე ი ძი ნა. მარ კა ზე გა-
მო სა ხუ ლი იყო კურ ტის ჯე ნის ბიპ ლა ნი [ძველი ტი პის თვით მ ფ რი ნა ვი ორი, 
ერ თი მე ო რეს ზე ვით გან ლა გე ბუ ლი ფრთით] ლურჯ ფერ ში. მო უ ლოდ ნე ლად 
მან აღ მო ა ჩი ნა, რომ თვით მ ფ რი ნა ვი გა დაბ რუ ნე ბუ ლი იყო. მან თა ნამ შ რომ-
ლებს უამ ბო ამის შე სა ხებ. შემ დეგ ტე ლე ფო ნით მე გობ რებს და უ რე კა. მა ლე 
ეს ამ ბა ვი მთელ ქვე ყა ნას მო ე დო. კო ლექ ცი ო ნე რე ბი სა ფოს ტო ოფი სებ ში 
გა ე მარ თ ნენ მარ კის შე სა ძე ნად. ფოს ტის ინ ს პექ ტო რებ მა რო ბე ის მარ კის 
დაბ რუ ნე ბა მოს თხო ვეს, მაგ რამ უშე დე გოდ. 

მარ კის და კარ გ ვის ში შით, რო ბეი სას წ რა ფოდ დი ლე რებს და უ კავ შირ და და სა-
ბო ლოო ჯამ ში ფი ლა დელ ფი ელ დი ლერს იუჯინ კლე ინს 15 000 აშშ დო ლა რად 
მიჰ ყი და, რი თაც ერთ კვი რა ში 14 976 აშშ დო ლა რის მო გე ბა მი ი ღო. ზუს ტად 24 
სა ათ ში, კლე ინ მა იგი 20 000 აშშ დო ლა რად ექ ს ცენ ტ რი ულ მულ ტი მი ლი ო ნერ 
კო ლექ ცი ო ნერს, პოლ კოვ ნიკ ედუ არდ გრინს მიჰ ყი და. მათ, შემ დეგ, ერ თობ-
ლი ვად და იწყეს თი თო- თი თო ეგ ზემ პ ლა რე ბის გა ყიდ ვა, ჯერ 250, შემ დეგ კი - 
350 აშშ დო ლა რად. 1936 წელს, რო დე საც გრი ნი გარ და იც ვა ლა, პოლ კოვ ნი კის 
კო ლექ ცი ა ში დარ ჩე ნი ლი იყო 41 ეგ ზემ პ ლა რი. შემ დ გომ ში თი თო ეგ ზემ პ ლარ ზე 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი ფა სი 100-125 ათასს აშშ დო ლა რის ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობ და.
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გა ყალ ბე ბუ ლი მარ კე ბი

ყალ ბი მარ კა მარ კის იმი ტა ცი ა ა, რომ ლის მი ზა ნიც სა ფოს ტო ხე ლი სუფ ლე-
ბის [საფოსტო სი ყალ ბე] ან კო ლექ ცი ო ნე რე ბის [ფილატელისტური სი ყალ-
ბე] შეც დო მა ში შეყ ვა ნა ა. 

მო გე ბის მიზ ნით მარ კე ბის გა ყალ ბე ბა დღეს იშ ვი ა თი მოვ ლე ნა ა, თუმ ცა, სა-
ფოს ტო მარ კე ბის გა მოშ ვე ბის ად რე ულ ეტაპ ზე, მსგავს ქმე დე ბას საკ მა ოდ 
ხში რად ჰქონ და ად გი ლი. 

სა ფოს ტო მიზ ნით მარ კე ბის გა ყალ ბე ბა, ძი რი თა დად, და ბა ლი ღი რე ბუ ლე-
ბე ბის მქო ნე მარ კებს ეხე ბათ, რომ ლე ბიც ფარ თო გა მო ყე ნე ბა ში ა. მსგავ სი 
ტი პის გა ყალ ბე ბა გან სა კუთ რე ბით საფ რან გე თი სა და ეს პა ნე თის მარ კებს 
ეხე ბო და, სა დაც მარ კე ბი არა მარ ტო სა ფოს ტო ოფი სებ ში, არა მედ თამ ბა-
ქოს, გა ზე თე ბის ჯი ხუ რებ სა და სხვ. იყი დე ბო და. მსგავ სი მა ღა ზი ე ბი ად ვი-
ლად ეტა ნე ბოდ ნენ გა ყალ ბე ბულ მარ კებს, რომ ლებ საც ფას დაკ ლე ბით ყი-
დუ ლობ დ ნენ.  

მსგავ სი სა ფოს ტო სი ყალ ბე ე ბი გა მო ი ა რეს: არ გენ ტი ნამ, ავ ს ტ რა ლი ამ, ავ ს-
ტ რი ამ, ჩი ნეთ მა, გერ მა ნი ამ, იაპო ნი ამ, ნი დერ ლან დებ მა და აშშ. დიდ ბრი-
ტა ნეთს კი ნაკ ლე ბად გა ნუც დია მსგავ სი რამ. ყვე ლა ზე ცნო ბი ლია 1871 წლის 
ერ თ ში ლინ გი ა ნი ე.წ. „საფონდო ბირ ჟის სი ყალ ბე“. ყალბ მარ კებს იყე ნებ დ-
ნენ ტე ლეგ რა მებ ზე, რომ ლე ბიც სა ფონ დო ბირ ჟის სა ფოს ტო ოფი სი დან იგ-
ზავ ნე ბო და. სი ყალ ბის აღ მო ჩე ნა 1898 წლამ დე ვერ მო ხერ ხ და. 

ფი ლა ტე ლის ტუ რი სი ყალ ბე, ძი რი თა დად, იშ ვი ათ მარ კებს ეხე ბა, კო ლექ ცი-
ო ნე რე ბის შეც დო მა ში შე საყ ვა ნად. ცნო ბი ლი გამ ყალ ბებ ლე ბი არი ან: ჟორჟ 
ფი უ რე [Georges Foure], ძმე ბი სპი რო ე ბი [Spiro Brothers], ჟან დე სპე რა-
ტი [Jean de Sperati], ფრან სუა ფურ ნიე [Francois Fournier].  შვე ი ცა რი ელ მა 
ფურ ნი ემ მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლო დან პირ ველ მსოფ ლიო ომამ დე, იაფ ფა სი-
ა ნი და ძვი რადღი რე ბუ ლი მარ კე ბი გა ა ყალ ბა. მან მის მი ერ გა ყალ ბე ბუ ლი 
1200 მარ კის კა ტა ლო გიც კი გა მოს ცა. 



ცნობილი მარკები

შავი პენი
[Penny Black]

გამოშვების თარიღი: 1 მაისი, 1840 წ. 
(გაყიდვაშია 6 მაისიდან)

გამომცემელი: დიდი ბრიტანეთისა 
და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო
ცნობილია, როგორც: მსოფლიოში 

პირველი წებოვანი საფოსტო მარკა

ტრე სკილინგ ყვითელი 
[Treskilling Yellow]

გამოშვების თარიღი: 1855 წ. 
გამომცემელი: შვედეთი

ცნობილია, როგორც: ერთ-ერთი 
ყველაზე ძვირადღირებული 

მარკა მსოფლიოში

ბაზელის მტრედი 
[Basel Dove]

გამოშვების თარიღი: 
1 ივლისი, 1845 წ. 
გამომცემელი: 

შვეიცარია, ბაზელის კანტონი
ცნობილია, როგორც: მსოფლიოში 

პირველი სამფეროვანი მარკა

ფრანკლინის მარკა 
[Z Grill]

გამოშვების თარიღი: 1868 წ.
გამომცემელი: აშშ

ცნობილია, როგორც: ერთ-ერთი 
ყველაზე იშვიათი და ღირებული 

მარკა აშშ-ში

გადაბრუნებული ჯენი 
[Inverted Jenny]

გამოშვების თარიღი: 10 მაისი, 
1918 წ. 

გამომცემელი: აშშ
ცნობილია, როგორც: ყველაზე 

პოპულარული, შეცდომით 
დაბეჭდილი, ამერიკული მარკა

ვარდისფერი გრონკი
 [Gronchi Rosa]

გამოშვების თარიღი: 3 აპრილი, 
1961 წ. 

გამომცემელი: იტალია
ცნობილია, როგორც: ყველაზე 

გამორჩეული ბეჭდვითი 
შეცდომა იტალიაში

მავრიკის ფოსტა - ლურჯი პენი/წითელი პენი
 [Post Office Mauritius – Blue Penny/Red Penny]

გამოშვების თარიღი: 20 სექტემბერი, 1847 წ. 
გამომცემელი: დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო
ცნობილია, როგორც: პირველი ბრიტანული მარკა, 

რომელიც გაერთიანებული სამეფოს გარეთ გამოუშვეს

ბრიტანეთის გაიანას 
ერთცენტიანი მაჯენტა 

[British Guiana 1 Cent Magenta]
გამოშვების თარიღი: 1856 წ.

გამომცემელი: ბრიტანეთის გაიანა
ცნობილია, როგორც: იშვიათი 

მარკა, რომლის მხოლოდ ერთი 
ეგზემპლარი არსებობს 
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ფი ლა ტე ლის ტუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი

ბევ რი ჰო ბი და სპორ ტის სა ხე ო ბა ძვი რადღი რე ბულ ინ ს ტ რუ მენტს მო-
ითხოვს, თუმ ცა მარ კე ბის შეგ რო ვე ბის დაწყე ბა გა ცი ლე ბით უფ რო მცი რე 
და ნა ხარ ჯე ბით შე იძ ლე ბა. კო ლექ ცი ო ნე რო ბის საწყის ეტაპ ზე შე სა ძე ნი ძი-
რი თა დი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა მი ნი მა ლუ რია და მცი რე ბი უ ჯე ტი ა ნი. 
კო ლექ ცი ის ზრდას თან ერ თად შე საძ ლოა შე სა ძე ნი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის რა ო-
დე ნო ბაც გა ი ზარ დოს. ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლია ძი რი თა დი ფი ლა ტე ლის ტუ რი 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი:

მარ კის მა შა
ძი რი თა დი ფი ლა ტე ლის ტუ რი ინ ს ტ რუ მენ-
ტი მარ კის მა შა ა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც 
მი ნი მუმ დე ამ ცი რებს მარ კის და ზი ა ნე ბის 
ალ ბა თო ბას. გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ მარ-
კე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი მა შა, რად გან ზო გი ერთ არა ფი ლა ტე ლის ტურ მა-
შას ბას რი კი დე ე ბი აქვს, რაც მარ კის და ზი ა ნე ბას იწ ვევს. მარ კის და ზი ა ნე ბის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად და  ალ ბო მი დან მის ამო სა ღე ბად და ჩა სა დე ბად გა-
მო ი ყე ნე ბა მარ კის მა შა. ამით თა ვი დან აიცი ლებთ მარ კის გა ხე ვას, პერ ფო-
რა ცი ის და ზი ა ნე ბას და ზე თის გა დას ვ ლას ხე ლი დან მარ კა ზე. 

მარ კი სათ ვის ხე ლის მო კი დე ბა არ არის მი ზან შე წო ნი ლი, რად გან ხელ ზე არ სე-
ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი ზე თე ბი დრო თა გან მავ ლო ბა ში აზი ა ნებს მათ. მარ კე ბის მა შა 
სხვა დას ხ ვა ფორ მი საა და მი სი შერ ჩე ვა შე საძ ლე ბე ლია სურ ვი ლი სა მებრ. 

გა მა დი დე ბე ლი შუ შა 
გა მა დი დე ბე ლი შუ შით შე საძ ლე ბე ლია მარ კა ზე დი-
ზა ი ნის ნე ბის მი ერ დე ტალ ზე დაკ ვირ ვე ბა. ასე ვე, შე-
საძ ლე ბე ლია უმ ნიშ ვ ნე ლო და ზი ა ნე ბის აღ მო ჩე ნაც. 
გა მა დი დე ბე ლი შუ შა არის სხვა დას ხ ვა სი დი დი სა და 
სიმ ძ ლავ რის.

მარ კე ბის ალ ბო მი
ალ ბომ ში მარ კე ბის გან თავ სე ბა უსაფ რ თხო ა. ალ ბო მის შერ ჩე ვის დროს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თუ რამ დე ნად უსაფ რ თხოდ შე იძ ლე ბა მას ში მარ კე ბის 
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შე ნახ ვა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ალ ბო მე ბის 
გვერ დე ბი ისე თი იყოს, რომ მარ კე ბი ერ-
თ მა ნეთს არ ეხე ბო დეს. 1862 წელს პირ-
ვე ლი ალ ბო მის და ბეჭ დ ვას პა რი ზელ 
ჯას ტინ ან რი ლე ლი ერს [Justin Henry 
Lallier] მი ა წე რენ. დამ წყე ბი ფი ლა ტე-
ლის ტე ბი სათ ვის უმ ჯო ბე სია პა ტა რა მო-
ცუ ლო ბის ალ ბო მი, რად გან მათ მოკ რ ძა ლე ბულ კო ლექ ცი ას გა დას წო ნის 
ალ ბომ ში არ სე ბუ ლი ცა რი ე ლი ფურ ც ლე ბი.

მარ კე ბის ამომ ც ნო ბი 
მარ კის წარ მო შო ბის გა გე ბა მარ ტი ვი ა, თუ კი ქვეყ ნის სა ხე ლი მშობ ლი ურ 
ენა ზე ან ინ გ ლი სუ რად წე რი ა. თუმ ცა, რთუ ლია ქვეყ ნის გარ ჩე ვა, თუ კი ქვეყ-
ნის სა ხე ლი კი რი ლი ცა ზე ან რო მე ლი მე აზი ურ ენა ზე წე რი ა. მარ კე ბის ზო გი-
ერთ კა ტა ლოგს ცალ კე სექ ცია აქვს, რაც მარ კე ბის ამოც ნო ბა ში გვეხ მა რე ბა. 
თუმ ცა, ცალ კე გა მო დის მარ კე ბის ამომ ც ნო ბე ბიც.

პერ ფო რა ცი ის სა ზო მი 
პერ ფო რა ცი ის ზუს ტი გა ზომ ვა შე უძ ლე ბე ლია პერ ფო რა-
ცი ის სა ზო მის გა რე შე. პერ ფო რა ცია არის ნახ ვ რე ტე ბი, 
რომ ლი თაც ერ თ მა ნეთ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი მარ კე ბი, 
რაც აად ვი ლებს მათ გან ცალ კე ვე ბას. იგი იზო მე ბა ყო ველ 
ოც მი ლი მეტ რ ზე (2 სან ტი მეტ რი) ნახ ვ რე ტე ბის რა ო დე ნო-
ბით. აღ ნიშ ნუ ლი გა მო გე ნე ბა ჯ. ა. ლეგ რა ნის [Legrand] სა-
ხელს უკავ შირ დე ბა. მან ამის შე სა ხებ, 1866 წელს, სტა ტია 
ბელ გი ურ ფი ლა ტე ლის ტურ გა მო ცე მა ში გა მო აქ ვეყ ნა. 

ორი მარ კა შე იძ ლე ბა იდენ ტუ რად მოგ ვეჩ ვე ნოს, მაგ რამ 
მცი რე გან ს ხ ვა ვე ბაც კი პერ ფო რა ცი ის კუთხით, კა ტა ლოგ ში 
ღი რე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, დიდ გან ს ხ ვა ვე ბას ქმნის.

წყლის ნიშ ნის დე ტექ ტო რი 
წყლის ნიშ ნი ა ნი ქა ღალ დი მარ კის წარ მო ე ბა ში გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც 
უსაფ რ თხო ე ბის ღო ნის ძი ე ბა. მის აღ მო სა ჩე ნად, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, სა ჭი-
როა წყლის ნიშ ნის დე ტექ ტო რი.
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კო ლექ ცი ო ნე რო ბის მე თო დე ბი

ზო გი ერ თი კო ლექ ცი ო ნე რი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ფე რად მარ კებს, ზო გი-
ერ თი -ისტორიასთან და კავ ში რე ბულ მარ კებს. მარ კე ბის შეგ რო ვე ბის იმ დე-
ნი ფორ მა არ სე ბობს, რამ დე ნი ადა მი ა ნი ცა ა.

გა მო უ ყე ნე ბე ლი/ გა მო ყე ნე ბუ ლი მარ კე ბის კო ლექ ცი ო ნე რო ბა
ისი ნი ვინც გა მო უ ყე ნე ბელ მარ კებს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას, ფიქ რო ბენ, რომ 
მარ კა ზე დას მუ ლი ბე ჭე დი მის დი ზა ინს აუფე რუ ლებს. ხო ლო ისი ნი ვინც გა-
მო ყე ნე ბუ ლებს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას, ამ ტ კი ცებს, რომ მარ კა რე ა ლუ რად 
არ ჩა ით ვ ლე ბა მარ კად, თუ ფოს ტით არ არის გაგ ზავ ნი ლი.

ზო გა დი კო ლექ ცი ო ნე რო ბა
იყო დრო, რო დე საც მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვეყ ნის მარ კის ერთ ალ ბომ ში მო-
თავ სე ბა შე იძ ლე ბო და. ამ პე რი ოდ ში კო ლექ ცი ო ნე რე ბი ყვე ლა მარ კის მო-
პო ვე ბას ცდი ლობ დ ნენ. მათ ზო გად კო ლექ ცი ო ნე რებს უწო დებ დ ნენ. დღეს 
იმი სათ ვის, რომ ყვე ლა მარ კა შე ი ძი ნო დი დი თან ხა და ბევ რი ალ ბო მია სა-
ჭი რო. 

ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით კო ლექ ცია
ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა კო ლექ ცი ო ნე რო ბის ყვე ლა ზე პო-
პუ ლა რუ ლი მე თო დი ა. იქ, სა დაც ცხოვ რობ, გა ცი ლე ბით ად ვი ლია სა კუ თა რი 
ქვეყ ნის მარ კე ბის შე ძე ნა.

თე მა ტუ რი კო ლექ ცია
თე მა ტუ რი კო ლექ ცია მარ ტი ვი და სა ხა ლი სო ა. იდეა იმა ში მდგო მა რე ობს, 
რომ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი მარ კა მო ი პო ვო სა სურ ველ თე მა ზე. ყვე ლა ზე პო პუ-
ლა რუ ლი თე მე ბი ა: ძაღ ლე ბი, კა ტე ბი, ჩი ტე ბი, ყვა ვი ლე ბი, თვით მ ფ რი ნა ვე ბი, 
მა ტა რებ ლე ბი, გე მე ბი, ხე ლოვ ნე ბა, მუ სი კა, კოს მო სი, სპორ ტი და რე ლი გი ა. 
ადა მი ა ნე ბი ელ ვის პრეს ლი სა და მე რი ლინ მონ როს მარ კებ საც აგ რო ვე ბენ. 
არი ან კო ლექ ცი ო ნე რე ბი, რომ ლე ბიც რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი მხატ ვ რის 
დი ზა ი ნით შექ მ ნილ მარ კებს ყი დუ ლობს, ზო გი ერ თი მწვა ნე ფერ ში და ბეჭ-
დილ მარ კებს ან იმ მარ კებს აგ რო ვებს, რო მელ თა დი ზა ინ შიც ნო მი ნა ლად 
მი თი თე ბუ ლია 10. 



27

მარ კის ღი რე ბუ ლე ბის 

გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რე ბი

მარ კის ღი რე ბუ ლე ბას გან საზღ ვ რავს არა სიძ ვე ლე, რო გორც ბევრს ჰგო ნი ა, 
არა მედ მრა ვა ლი ფაქ ტო რი.

მოთხოვ ნა და მი წო დე ბა 
მარ კე ბის, რო გორც სხვა სა ქონ ლის ფა სი, მოთხოვ ნი სა და მი წო დე ბის კა ნო-
ნის მი ხედ ვით დგინ დე ბა. თუ კი მი წო დე ბა აჭარ ბებს მოთხოვ ნას, მა შინ ფა სი 
და ი წევს. თუ კი პი რი ქი თა ა, მა შინ ფა სი აიწევს. 

მდგო მა რე ო ბა 
მდგო მა რე ო ბა მარ კის ფი ზი კურ მო ნა ცე მებს ასა ხავს. და ზი ა ნე ბუ ლი მარ კის 
გა ყიდ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. 

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია ტერ მი ნო ლო გი ა, რო მე ლიც მარ კის სხვა დას ხ ვა მდგო-
მა რე ო ბას ასა ხავს:

გათხე ლე ბა – ფი ლა ტე ლი ა ში ეს ტერ მი ნი გა მო ი ყე ნე ბა მარ კებ თან მი მარ თე-
ბა ში, რო დე საც მარ კის რე ვერ სი (უკანა წე ბო ვა ნი მხა რე) ალ ბო მი დან ამო-
ღე ბი სას ან კონ ვერ ტი დან აძ რო ბი სას და ზი ან დე ბა და, შე სა ბა მი სად, მარ კის 
ქა ღალ დი გათხელ დე ბა. თუმ ცა, მსგავ სი რამ თა ვად ქა ღალ დის დამ ზა დე ბის 
დრო საც შე იძ ლე ბა მოხ დეს. 

ინ კ ლუ ზია – მარ კე ბის და სა ბეჭ დად სა ჭი რო ქა ღალ დის დამ ზა დე ბი სას დაშ-
ვე ბუ ლი შეც დო მა, რაც ქა ღალდს უვარ გისს ხდის. 

ნა ხე ვი  – ქა ღალ დის და ზი ა ნე ბა – გახ ვ რე ტა, გა ხე ვა. 

ბლაგ ვი და მახ ვი ლი პერ ფო რა ცია –  პერ ფო რა ცი ა, რო მე ლიც ჩვე უ ლებ რივ 
ფარ თოვ დე ბა მარ კის ხან დაზ მუ ლო ბის გა მო, ზოგ ჯერ კი უხე ში მოპყ რო ბის 
გა მო. 

ბლაგ ვი კუთხე – მარ კა, რო მელ საც ტკი ცი ნა, სწო რი კუთხე ე ბის ნაც ვ ლად 
მომ რ გ ვა ლე ბუ ლი და ბო ლო ე ბე ბი აქვს. 
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გა ქექ ვა, გაც ვე თა – ნა კაწ რე ბი და ნაფხაჭ ნე ბი, რომ ლე ბიც ჩნდე ბა მარ კის 
ზე და პირ ზე. 

გა ხუ ნე ბა – მარ კა ზე დი დი დო ზით სი ნათ ლის და ნა თე ბა, რაც ერ თ გ ვა რი ქი-
მი უ რი რე აქ ცი ა ა, იწ ვევს მელ ნის გა ხუ ნე ბას. 

ჟან გ ვა/ და ზი ა ნე ბა  –  ხან დაზ მუ ლო ბი სა და ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის (ამიაკის) 
ზე მოქ მე დე ბის გა მო გა მოწ ვე უ ლი და ზი ა ნე ბა. ზო გი ერ თი ფე რი, სხვა ფე რებ-
თან შე და რე ბით, მა გა ლი თად, რო გო რიც არის ნა რინ ჯის ფე რი, მიდ რე კი ლია 
ჟან გ ვი სა კენ. 

და ლა ქა ვე ბა – ყა ვის ფე რი ან ჟან გის ფე რი ლა ქე ბის გა ჩე ნა ქა ღალ დ ზე.

თავ და პირ ვე ლი წე ბო – მარ კის გა მოშ ვე ბი სას ქა ღალ დ ზე და ტა ნი ლი წე ბო 
თავ და პირ ვე ლი მდგო მა რე ო ბით. 

შე ლა ხუ ლი წე ბო – შემ თხ ვე ვა, რო დე საც მარ კის რე ვერ ს ზე და ტა ნი ლი წე ბოს 
თავ და პირ ვე ლი მდო მა რე ო ბა, მას ზე რა ი მე სა ხის ღო ნის ძი ე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის შე დე გად შე ლა ხუ ლი ა.

სა მაგ რე ბი – მარ კე ბის რე ვერ ს ზე და მაგ რე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი მომ ც რო, თხე-
ლი ქა ღალ დი მათ ალ ბომ ში ჩა საკ რა ვად. ერ თ გ ვა რი დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მი, მარ-
კე ბის ალ ბო მი დან ამო ღე ბი სას მა თი და ზი ა ნე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. 

შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მი  
მარ კე ბის შე ფა სე ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა იმის მი ხედ ვით, თუ რამ დე ნად არის 
საზღ ვ რე ბი და ცუ ლი ბეჭ დ ვი სას და რამ დე ნა დაა ცენ ტ რ ში გან თავ სე ბუ ლი 
მარ კა ზე და ტა ნი ლი გა მო სა ხუ ლე ბა. 

კო ლექ ცი ო ნე რებ მა აუცი ლებ ლად უნ და შე ის წავ ლონ შე ფა სე ბის კრი ტე რი-
უ მე ბი მა ნამ, სა ნამ მარ კე ბის შე ძე ნას გა დაწყ ვე ტენ – გან სა კუთ რე ბით ძვი-
რადღი რე ბუ ლი მარ კე ბის! 

მარ კა ზე სუს ტად (უვარგისად) და ტა ნი ლი გა მო სა ხუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
პერ ფო რა ცია გა და სუ ლია უშუ ა ლოდ გა მო სა ხუ ლე ბა ზე.  

სა შუ ა ლო ცენ ტ რის შემ თხ ვე ვა ში, პერ ფო რა ცია არ არის მარ კის დი ზა ინ ზე 
გა და სუ ლი, მაგ რამ მის კი დეს ებ ჯი ნე ბა. 
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კარ გი ცენ ტ რის შემ თხ ვე ვა ში, მარ კის დი ზა ი ნი კარ გად ზის ქა ღალ დ ზე და 
პერ ფო რა ცი ის ად გი ლე ბიც მეტ–ნაკ ლე ბად ზუს ტად არის გან საზღ ვ რუ ლი. 

შე ფა სე ბის შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბი - სუს ტი, სა შუ ა ლო და კარ გი, მარ კე ბის 
გა ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა ში, კა ტა ლო გის ფა სის მხო ლოდ გარ კ ვე ულ ნა წილს 
უდ რის. რო დე საც შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მი გა ნი საზღ ვ რე ბა ძა ლი ან კარ გის 
სტა ტუ სით, ამ შემ თხ ვე ვა ში მარ კის სა ცა ლო ფა სი მი სი კა ტა ლო გის ფა სის 
ანა ლო გი უ რი ა, ხო ლო რო დე საც მარ კის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მია – ბრწყინ-
ვა ლე (ეს ნიშ ნავს იდე ა ლურ ცენტრს), ამ შემ თხ ვე ვა ში მარ კის სა ცა ლო ფა სი 
კა ტა ლო გის ფას ზე მე ტი ა. 

მარ კის ფა სის მა ტე ბა, შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მის ამაღ ლე ბის პირ და პირ პ რო-
პორ ცი უ ლი ა. 

ასე, რომ კო ლექ ცი ო ნე რე ბი მარ კებს შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბით აფა სე ბენ: 
 სუს ტი 
  სა შუ ა ლო
 კარ გი
 ძა ლი ან კარ გი
 ბრწყინ ვა ლე 
 უმაღ ლე სი  

პერ ფო რა ცია 

1840 წელს, რო დე საც მარ კე ბის გა მოშ ვე ბა და იწყეს დიდ ბრი ტა ნეთ ში, ისი-
ნი დიდ ფურ ცელ ზე და ი ბეჭ და, სა დაც 240 ერ თე უ ლი მარ კა იყო და ტა ნი ლი. 
რო დე საც მომ ხ მა რე ბელს რამ დე ნი მე მარ კის ყიდ ვა სურ და, სა ფოს ტო სამ-
სა ხურ ში უნ და მი სუ ლი ყო და სა ფოს ტო კლერკს მარ კე ბი ფურ ც ლი დან უნ და 
ჩა მო ეჭ რა. ეს სა ჭი რო ებ და გარ კ ვე ულ დრო სა და სიფ რ თხი ლეს, რად გან შე-
საძ ლე ბე ლი იყო მარ კის და ზი ა ნე ბა. 

მარ კე ბის და ნა წევ რე ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა 1847 წელს, წარ მო შო ბით ირ-
ლან დი ელ მა ჰენ რი არ ჩერ მა [Henry Archer] შეძ ლო, რო მელ მაც მარ კებს შო რის 
ნახ ვ რე ტე ბი გა ა კე თა, რის შე დე გა დაც სა ფოს ტო კლერ კი, თუ მომ ხ მა რე ბე ლი 
ერ თ მა ნე თის გან ად ვი ლად აცალ კე ვებ და მარ კებს. ამ ნახ ვ რე ტებს პერ ფო რა ცია 
ჰქვია და მი სი გა კე თე ბის მრა ვა ლი მე თო დი არ სე ბობს. არ ჩერ მა თა ვი სი გა მო-
გო ნე ბა და სა პა ტენ ტო უფ ლე ბე ბი ბრი ტა ნე თის ხა ზი ნას 4000 ფუნ ტად მიჰ ყი და. 
ამ გ ვა რი მარ კე ბი ბრი ტა ნეთ ში ოფი ცი ა ლურ გა ყიდ ვა ში 1854 წელს გა მო ვი და.
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მარ კის დი ზა ი ნის ელე მენ ტე ბი

მარ კის დი ზა ინ ში შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე ელე მენ ტის გა მო ყო ფა. დი ზა-
ი ნის ცენ ტ რა ლურ ნა წილს ვი ნე ტი [vignette] ეწო დე ბა, რო მე ლიც მო თავ სე-
ბუ ლია ჩარ ჩო ში. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში მარ კის ზე და ნა წილ ში მო ცე მუ ლია 
გა მომ შ ვე ბი ქვეყ ნის სა ხელ წო დე ბა და მარ კის და ნიშ ნუ ლე ბა (მაგ., მო ცე მუ-
ლია ინ ფორ მა ცი ა, რომ მარ კის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა სა ფოს ტო გა და სა ხა-
დის გა და სახ დე ლად ან სხვა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის). მარ კის ამ 
ნა წილს ბა ნე რი [banner] ეწო დე ბა. მარ კის ქვე და ნა წილ ში შე იძ ლე ბა ორი 
სხვა დას ხ ვა ზო ნა იყოს, ერ თ ში მა გა ლი თად, შე იძ ლე ბა ეწე როს - 4, მე ო რე ში 
- სიტყ ვე ბი ოთხი ცენ ტი. ეს აღ ნიშ ნავს სა ფოს ტო ან სა შე მო სავ ლო გა და სა-
ხა დის ოდე ნო ბა სა და და სა ხე ლე ბას, რა საც მარ კა ში, მი სი გა მო ყე ნე ბის პე-
რი ოდ ში იხ დიდ ნენ. მარ კის ამ ნა წილს ღი რე ბუ ლე ბის  და ფა [value tablet] 
ჰქვი ა.

რო გორ ამო ვიც ნოთ მარ კე ბი

ზო გი ერ თი ქვე ყა ნა მარ კა ზე არ უთი თებს ქვეყ ნის და სა ხე ლე ბას, ზო გი ისე არ 
მო იხ სე ნი ებს სა კუ თარ ქვე ყა ნას, რო გორც ჩვენ - ინ გ ლი სურ ენა ზე. მე სა მე 
ჯგუ ფი იყე ნებს იმ ალ ფა ბეტს, რო მე ლიც ჩვენ თ ვის უც ნო ბი ა. 

მარ კე ბის ამო საც ნო ბად კარ გი იქ ნე ბა ყუ რადღე ბით შე ვის წავ ლოთ კა ტა-
ლო გე ბი, უნ და და ვაკ ვირ დეთ ილუს ტ რა ცი ებს და და ვი მახ სოვ როთ, თუ რო-
გო რი ტი პის მარ კებს უშ ვებს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა. 

ასე ვე სა სურ ვე ლია და ვი მახ სოვ როთ სიტყ ვა ფოს ტის ეკ ვი ვა ლენ ტი სხვა დას-
ხ ვა ენა ზე: ინ გ ლი სუ რად - post, ფრან გუ ლად - postes,  ეს პა ნუ რად - correos, 
პორ ტუ გა ლი უ რად - correio ან correios. 
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ფი ლა ტე ლის ტუ რი ბიბ ლი ო თე კა

ფი ლა ტე ლი ის შე სა ხებ პირ ვე ლი პუბ ლი კა ცია საფ რან გეთ ში გა მო ი ცა. 1861 
წელს სტრას ბურ გელ მა გა მომ ცე მელ მა მ. ბერ ჟე ლევ რომ [M. Berger-Le-
vrault] კერ ძო გავ რ ცე ლე ბი სათ ვის არ სე ბუ ლი მარ კე ბის მცი რე სია და-
ბეჭ და. შემ დ გომ წლებ ში მას სხვებ მაც მი ბა ძეს. 1862 წლის სექ ტემ ბერ ში, 
ბირ მინ გემ ში, მარ კე ბის შე სა ხებ პირ ვე ლი ჟურ ნა ლი გა მო ვი და - „Monthly 
Intelligencer“. ამა ვე წელს საფ რან გეთ ში გა მო ვი და მარ კე ბის პირ ვე ლი 
ალ ბო მი.

თა ნა მედ რო ვე ფი ლა ტე ლის ტუ რი ბიბ ლი ო თე კა სამ სეგ მენ ტად იყო ფა: 
კა ტა ლო გე ბი, წიგ ნე ბი და ჟურ ნა ლე ბი. მათ შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი კა ტა ლო გე ბი ა. გა ნახ ლე ბუ ლი კა ტა ლო გე ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია 
კო ლექ ცი ო ნე რო ბა. კო ლექ ცი ის ზრდას თან ერ თად, სა ჭი როა ისე თი კა-
ტა ლო გე ბი, სა ი და ნაც მუდ მი ვად შე იძ ლე ბა ახა ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა.

კა ტა ლო გე ბი
კა ტა ლო გებს, რომ ლე ბიც აღ წერს და აფა სებს მარ კებს, 1860-იანი წლე ბი-
დან გა მოს ცე მენ. პირ ველ კა ტა ლო გი 10 გვერ დის გან შედ გე ბო და და მას ში 
შე ტა ნი ლი იყო იმ დრო ი სათ ვის გა მო ცე მუ ლი მსოფ ლი ოს ყვე ლა მარ კა, 
თუმ ცა, მარ კე ბის ილუს ტ რა ცი ე ბის გა რე შე. იგი 1861 წელს საფ რან გეთ ში 
ალ ფ რედ პო ტი კეტ მა [Alfred Potiquet] გა მოს ცა.

არი ან დი დი გა მომ ცემ ლე ბი, რომ ლე ბიც სრულ მას შ ტა ბი ან მსოფ ლიო 
კა ტა ლო გებს გა მოს ცე მენ, თუმ ცა არის სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კა ტა ლო გე ბიც, 
რომ ლე ბიც ცალ კე ულ ქვეყ ნებს, სპე ცი ფი კურ პე რი ოდს ან რო მე ლი მე თე-
მას ეხე ბა. 

მარ კე ბის კა ტა ლო გე ბი შე ი ცავს ორი ძი რი თა დი ტი პის ინ ფორ მა ცი ას: 
ტექ ნი კურს და ფა სებს.

ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი მარ კე ბის კა ტა ლო გე ბი ორ 
ძი რი თად ჯგუ ფად იყო ფა: 1) ზო გა დი კა ტა ლო გე ბი, რო მელ შიც მო ცე მუ-
ლია სი ა, ილუს ტ რა ცი ე ბი, აღ წე რი ლია და შე ფა სე ბუ ლია მსოფ ლი ოს ყვე-
ლა მარ კა და 2) სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კა ტა ლო გე ბი, რომ ლე ბიც გვთა ვა ზობს 
რო მე ლი მე ერ თი ქვეყ ნის ან მარ კე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ჯგუ ფის ვრცელ 
სი ას.
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ზო გად კა ტა ლო გებ ში მარ კე ბი ორ გა ნი ზე ბუ ლია ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით და 
და ლა გე ბუ ლია ქრო ნო ლო გი უ რად. სპე ცი ა ლი ზე ბულ კა ტა ლო გებ ში მარ-
კე ბი, რო გორც წე სი (განსხვავდება გა მომ ცემ ლე ბის მი ხედ ვით), და ლა-
გე ბუ ლია სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით. დე ფი ნი ტუ რი/ რე გუ ლა რუ ლი და სა ი უ-
ბი ლეო ზოგ ჯერ და ლა გე ბუ ლია ერ თად, რო მელ საც მოს დევს ნა ხევ რად 
სა ფოს ტო, ავი ა ფოს ტა და ა.შ. ყვე ლა მარ კას უნი კა ლუ რი ნო მე რი აქვს, 
რაც არის მი სი კა ტა ლო გის ნო მე რი. ყვე ლა კა ტა ლო გის გა მომ ცე მე ლი 
სა კუ თა რი ნუ მე რა ცი ის სის ტე მას იყე ნებს. ასე რომ, რო დე საც ორ სხვა-
დას ხ ვა კა ტა ლოგ ში მო ცე მულ ერ თი და იგი ვე მარ კა ზე ვსა უბ რობთ, უნ და 
მი ვუ თი თოთ ორი ვეს გა მომ ცე მე ლი და ნო მე რი.

კა ტა ლოგ ში მარ კის ნომ რის გარ და, მო ცე მუ ლი ა: ილუს ტ რა ცი ა, აღ წე რა 
(დასახელება, ფე რი ან / და სა გა ნი), პერ ფო რა ცი ის ზო მა, წყლის ნი შა ნი 
(თუ აქვს), ბეჭ დ ვის მე თო დი, გა მო ცე მის თა რი ღი, გა მო ყე ნე ბუ ლი და გა-
მო უ ყე ნე ბე ლი ვა რი ან ტის ფა სი.

კა ტა ლო გე ბის ყიდ ვა/ ნახ ვა შე საძ ლე ბე ლია მარ კე ბის დი ლე რებ თან, წიგ-
ნე ბის მა ღა ზი ებ ში და ბიბ ლი ო თე კებ ში.

მსოფ ლი ო ში გა მო დის შემ დე გი ცნო ბი ლი კა ტა ლო გე ბი: „Stanley Gibbons“ 
- დი დი ბრი ტა ნე თი (1865 წლი დან), „Scott Catalogs“ - აშშ (1868 წლი დან), 
„Yvert & Tellier“ - საფ რან გე თი (1896 წლი დან), „Zumstein“ - შვე ი ცა რია და 
ლიხ ტენ შ ტა ი ნი (1909 წლი დან), „Michel“ - გერ მა ნია (1910 წლი დან), ასე ვე, 
„Krause-Minkus“ - აშშ, „Ceres“ - საფ რან გე თი, „Edifil“ - ეს პა ნე თი, „Bola-
ffi“ - იტა ლი ა, „Unitrade“ - კა ნა და, „Sakura“ - იაპო ნი ა.

წიგ ნე ბი
კო ლექ ცი ო ნე რე ბი სათ ვის წიგ ნე ბის ფარ თო არ ჩე ვა ნი ა, რომ ლე ბიც სხვა-
დას ხ ვა სა კითხს ეხე ბა: ბიბ ლი ოგ რა ფი ე ბი, ლექ სი კო ნე ბი, მარ კე ბის ბეჭ-
დ ვა, ის ტო რი უ ლი ას პექ ტე ბი და სხვ. ასე ვე იბეჭ დე ბა ცნო ბა რე ბი, რომ ლე-
ბიც კონ კ რე ტუ ლი ქვეყ ნის მარ კებს ეხე ბა, მო ნოგ რა ფი ე ბი, რომ ლებ საც 
ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბე ბი გა მოს ცე მენ.

ჟურ ნა ლე ბი 
მარ კე ბის ჟურ ნა ლე ბი შე იძ ლე ბა ორ ნა წი ლად და ვაჯ გუ ფოთ: ერთ ნა-
წილს გა მოს ცე მენ ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბე ბი და სა კუ თარ წევ-
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რებ ში ავ რ ცე ლე ბენ და მე ო რე ნა წილს კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის ყი-
დი ან მარ კე ბის მა ღა ზი ებ ში და /ან მა თი გა მო წე რაა შე საძ ლე ბე ლი. 

დიდ ბრი ტა ნეთ ში ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ ჟურ ნალს „The London Philatelist“ 
გა მოს ცემს სა მე ფო ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბა, წე ლი წად ში ათ ჯერ. 
ბრი ტა ნეთ ში მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ზო გა დო ე ბა ნა ცი ო ნა ლუ რი ფი ლა-
ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბა 1908 წლი დან აქ ვეყ ნებს ჟურ ნალს „The Stamp 
Lover“, რო მე ლიც წე ლი წად ში ექ ვ ს ჯერ გა მო დის. აშ შ - ში წე ლი წად ში ექ ვ-
ს ჯერ გა მო დის ნი უ -ი ორ კის კო ლექ ცი ო ნერ თა კლუ ბის ჟურ ნა ლი „Collec-
tors’ Club Philatelist“, ამე რი კის ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბა კი ყო-
ველ თ ვი უ რად გა მოს ცემს „The American Philatelist“. მსგავ სი ჟურ ნა ლე ბი 
ბევრ სხვა ქვე ყა ნა შიც გა მო ი ცე მა ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბე ბის მი-
ერ.
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სად შე ვი ძი ნოთ მარ კე ბი

წე რი ლე ბი
თუ თქვენ სახ ლ ში ან სამ სა ხურ ში მი ი ღეთ წე რი ლი, შე გიძ ლი ათ მას ზე დაკ-
რუ ლი მარ კა ფრთხი ლად ააძ როთ და თქვენს კო ლექ ცი ა ში მი უ ჩი ნოთ ად-
გი ლი.

ფოს ტა
ქვე ყა ნა ში მარ კე ბის შე სა ძე ნად ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი ად გი ლი ფოს ტა ა. 

ად გი ლობ რი ვი დი ლე რე ბი
დი ლე რებს კავ ში რე ბი აქვთ რო გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ასე ვე უცხო ეთ ში და 
შე უძ ლი ათ თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი მარ კის მო პო ვე ბა. 

აუქ ცი ო ნე ბი
აუქ ცი ო ნე ბი პე რი ო დუ ლად იმარ თე ბა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში, 
რაც სა სურ ვე ლი მარ კის შე ძე ნის შე საძ ლებ ლო ბა ა. აუქ ცი ო ნამ დე ქვეყ ნ დე-
ბა სპე ცი ა ლუ რი კა ტა ლო გე ბი, რომ ლე ბიც შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას მარ კე ბის 
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შე სა ხებ. სა ა უქ ცი ო ნე კა ტა ლო გე ბი ილუს ტ რი რე ბუ ლი ა. ინ ფორ მა ცია აუქ ცი-
ო ნე ბის შე სა ხებ ქვეყ ნ დე ბა ფი ლა ტე ლის ტურ გა მო ცე მებ ში. აუქ ცი ონ ში მო ნა-
წი ლე ო ბა შე იძ ლე ბა პი როვ ნუ ლად, ფოს ტის ან აგენ ტის მეშ ვე ო ბით. გა მოც-
დი ლი მო ვაჭ რე ე ბი აუქ ცი ონ ში მო ნა წი ლე ო ბამ დე, საზღ ვ რა ვენ კონ კ რე ტუ ლი 
მარ კის მაქ სი მა ლურ ფასს. აუქ ცი ონ ში მო ნა წი ლე ო ბამ დე აუცი ლე ბე ლია სა-
ა უქ ცი ო ნე კა ტა ლოგ ში აუქ ცი ო ნის პი რო ბე ბის გაც ნო ბა. პირ ვე ლი ფი ლა ტე-
ლის ტუ რი აუქ ცი ო ნი 1865 წლის 29 დე კემ ბერს პა რიზ ში ჩა ტარ და. ხუ თი წლის 
შემ დეგ, აუქ ცი ონს ნი უ -ი ორ კ მაც უმას პინ ძ ლა, სა დაც 500 აშშ დო ლა რის მარ-
კე ბი გა ი ყი და. დიდ ბრი ტა ნეთ ში პირ ვე ლი აუქ ცი ო ნი 1872 წლის 18 მარტს გა-
ი მარ თა. 275 ლო ტი 1250 აშშ დო ლა რად გა ი ყი და.

კლუ ბე ბი
მარ კე ბის კლუ ბებ ში კლუ ბის წევ რებს სა შუ ა ლე ბა აქვთ ივაჭ რონ მარ კე ბით. 
კლუ ბე ბი ფი ლა ტე ლის ტებს შო რის კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბი სათ ვის სა უ კე თე-
სო ად გი ლი ა. კლუბ ში შეხ ვედ რე ბი, რო გორც წე სი, თვე ში ერ თხელ ან ორ-
ჯერ იმარ თე ბა.

ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბე ბი
ბევ რი ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბა სა კუ თარ წევ რებს მარ კებს გა ყიდ ვე-
ბის გან ყო ფი ლე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით სთა ვა ზობს. კლუ ბე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბე ბი მთელ ქვე ყა ნას მო ი ცა ვენ და წე ლი წად ში 
ერ თხელ იკ რი ბე ბი ან. 

გა მო ფე ნა
გა მო ფე ნა გან ს ხ ვავ დე ბა მას შ ტა ბე ბის მი ხედ ვით, არის ად გი ლობ რი ვი დო-
ნის, ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნე ბი. გა მო ფე ნა ზე შეკ რე ბი ლი 
დი ლე რე ბი მარ კებს სთა ვა ზო ბენ მა გი დე ბი დან ან ჯი ხუ რე ბი დან. დი დი გა მო-
ფე ნე ბი ლექ ცი ებ ზე, სხვა დას ხ ვა სა ინ ტე რე სო პროგ რა მებ სა და სე მი ნა რებ ზე 
დას წ რე ბის სა შუ ა ლე ბა საც იძ ლე ვა. მარ კე ბის პირ ვე ლი გა მო ფე ნა დრეზ დენ-
ში 1870 წელს გა ი მარ თა. 

ინ ტერ ნე ტი
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ინ ტერ ნე ტი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მსოფ ლიო 
მას შ ტა ბით იყი დო, გა ყი დო და ივაჭ რო მარ კე ბით. ინ ტერ ნეტ ში მრა ვა ლი 
ვებ - გ ვერ დი ა, რი თაც შე საძ ლე ბე ლია სა სურ ვე ლი მარ კის შე ძე ნა.  
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კო ლექ ცი ის მოვ ლა - რამ დე ნი მე 

რჩე ვა დამ წყებ კო ლექ ცი ო ნე რებს

პრობ ლე მე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, წე ლი წად ში მი ნი მუმ ორ ჯერ, სა ჭი როა 
გა და ი ხე დოს თქვე ნი კო ლექ ცი ა, და ათ ვა ლი ე რო ალ ბო მის ყვე ლა გვერ დი 
და თი თო ე უ ლი მარ კა. ქვე მოთ მო ცე მუ ლი რჩე ვე ბი თქვე ნი კო ლექ ცი ის კარ-
გად მოვ ლის სა წინ და რი ა. 

 მო ა რი დეთ მარ კე ბის ალ ბო მი ნეს ტი ან ან ცხელ ად გილს, რა თა არ და ზი-
ან დეს თა ვად ალ ბო მი ან რო მე ლი მე მარ კა. ერ თი მარ კის და ზი ა ნე ბამ შე იძ-
ლე ბა სხვა მარ კა ზეც ნე გა ტი უ რად იმოქ მე დოს.

 მო ა რი დეთ მარ კე ბი და ალ ბო მე ბი მზის სხი ვებს. შე ი ნა ხეთ მარ კე ბი და-
ხუ რულ სივ რ ცე ში, კა რა და ში ან სპე ცი ა ლურ ყუთ ში და არა სო დეს და ტო ვოთ 
ალ ბო მი ან მარ კე ბი მზი ან ფან ჯა რას თან. მზის სხი ვე ბი მარ კე ბის გა ხუ ნე ბას 
იწ ვევს და მას ფერს უც ვ ლის.

 ლა ქის თა ვი დან აცი ლე ბა მარ ტი ვად შე იძ ლე ბა, თუ მარ კას მხო ლოდ მარ-
კის მა შით შე ვე ხე ბით. 

 არა სო დეს გა მო ი ყე ნოთ წე ბო ალ ბომ ში მარ კის მო სა თავ სებ ლად.

 არა სო დეს გა ა კე თოთ წარ წე რე ბი თქვენს მარ კებ ზე კალ მით ან ფან ქ რით. 

 არა სო დეს მი ირ თ ვათ ან და ლი ოთ სას მე ლი მარ კე ბის კო ლექ ცი ა ზე მუ შა-
ო ბის პა რა რე ლუ რად.

 მარ კე ბის გა უ ფე რუ ლე ბას იწ ვევს მი სი თვა ლი ე რე ბი სას სი გა რე ტის მო წე-
ვა. თამ ბა ქოს სუ ნი მარ კის ფურ ც ლებ ზეც გა და დის, რი სი მო შო რე ბაც საკ მა-
ოდ რთუ ლი ა.

 მარ კა ზე და ტა ნი ლი კაშ კა შა ფე რე ბი და ლა მა ზი სუ რა თე ბი ბავ შ ვე ბის ყუ-
რადღე ბას იპყ რობს, ამი ტომ შე საძ ლოა მათ მარ კე ბით თა მა ში მო უნ დეთ. 
პა ტა რებს ად რე ულ ასაკ ში მო ა რი დეთ ალ ბო მე ბი, რო დე საც წა მო იზ რ დე ბი ან 
მხო ლოდ მა შინ და იწყეთ მათ თან ერ თად თვა ლი ე რე ბა.
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გა მო ჩე ნი ლი ფი ლა ტე ლის ტე ბი

სერ რო უ ლანდ ჰი ლი - [Sir Rowland Hill] 1795-1879 წწ.. სა-
ფოს ტო მარ კის აღი ა რე ბუ ლი მა მა ა. მან გა მო აქ ვეყ ნა ინ ს-
ტ რუქ ცია სა ფოს ტო სამ სა ხუ რის რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ, 
რო მელ შიც აღ ნიშ ნა, რომ დი დი ბრი ტა ნე თის მთელ ტე-
რი ტო რი ა ზე და წე სე ბუ ლი ყო ერ თი ა ნი სა ფოს ტო ტა რი ფი, 
ასე ვე, სა ფოს ტო გზავ ნი ლი სათ ვის წი ნას წა რი გა დახ და. ერ-
თი ა ნი სა ფოს ტო ტა რი ფი 1840 წლის 10 იან ვარს შე მო ი ღეს. 
ასე ვე შე მო ი ღეს „ქაღალდის მომ ც რო ნაგ ლე ჯი“, რო მელ-

საც გაგ ზავ ნამ დე წე რილს აწე ბებ დ ნენ. 1840 წლის 1 მა ისს გა მო ვი და შა ვი პე ნი, 
ერ თ პენ სი ა ნი მარ კა, რომ ლის გა ყიდ ვაც 6 მა ისს და იწყო. სა ფოს ტო მარ კე ბი სა-
ზო გა დო ე ბამ მი ი ღო, რა მაც სა ფოს ტო სამ სა ხუ რე ბის შე მო სავ ლე ბიც მკვეთ რად 
გა ზარ და. სა ფოს ტო მარ კე ბის გა მო ცე მა მთელ მსოფ ლი ო ში და იწყეს.

ჯონ ნი კო ლას ლი უ ფი - [John Nicholas Luff] 1860-1938 წწ.. 
ყვე ლა დრო ის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო ფი ლა ტე ლის ტი. 1890 
წლი დან 1930 წლამ დე აშ შ -ის ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი ავ ტო რი. 
სტა ტი ებს აქ ვეყ ნებ და ჟურ ნალ „American Journal of Phila-
tely“-ში. 1899 წელს გა მო აქ ვეყ ნა ცნო ბი ლი წიგ ნი „რას გვას-
წავ ლის ფი ლა ტე ლი ა“.

თო მას კეი ტაპ ლინ გი - [Thomas Keay Tapling] 1855-1891 წწ.. 
ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი დი დი კო ლექ ცი ო ნე რი, რო მელ მაც 
მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა 1865 წლი დან და იწყო. იგი 1881 წლი-
დან სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე, ლონ დო ნის ფი ლა ტე ლის ტუ-
რი სა ზო გა დო ე ბის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი იყო. მთე ლი თა ვი სი 
კო ლექ ცია (100 ათა სი მარ კა და ბლო კი) ბრი ტა ნე თის მუ ზე-
უმს და უ ტო ვა. ტაპ ლინ გის სურ ვი ლი იყო არ და ე ყოთ მი სი 
კო ლექ ცია და ცალ კე შე ე ნა ხათ, რომ ლის ნახ ვაც ხელ მი-

საწ ვ დო მი იქ ნე ბო და ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბი სათ ვის.

ჯონ უოლ ტერ სკო ტი - [John Walter Scott] 1845-1919 წწ.. ერ-
თ -ერ თი პირ ვე ლი დი დი ფი ლა ტე ლის ტი. 1868 წელს სკოტ მა 
აშ შ -ის მთა ვარ ფი ლა ტე ლის ტურ ჟურ ნალ „American Jour-
nal of Philately“-ში და იწყო სტა ტი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა. იმა ვე 
წელს მან ხე ლი შე უწყო აშ შ - ში პირ ვე ლი და მსოფ ლი ო ში 
მე ო რე ფი ლა ტე ლის ტუ რი კლუ ბის - ნი უ -ი ორ კის ფი ლა ტე-
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ლის ტუ რი კლუ ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 1968 წლის სექ ტემ ბერ ში მან გა მო აქ ვეყ ნა 
პირ ვე ლი სა ფოს ტო მარ კე ბის კა ტა ლო გი, რა მაც დი დი პო პუ ლა რო ბა მო ი პო ვა. 
1890-1915 წლებ ში გა მოს ცა და რე დაქ ტი რე ბას უკე თებ და ჟურ ნალ „The Metro-
politan Philatelist“-ს.

ჯონ კერ ტი ფა ნი - [John Kerr Tiffany] 1842-1897 წწ.. მე-19 
სა უ კუ ნის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი ფი ლა ტე ლის ტი. 
მარ კე ბის შეგ რო ვე ბა სტუ დენ ტურ წლებ ში საფ რან გეთ ში 
და იწყო. 1860-იან წლებ ში მან ყვე ლა გა მო ცე მას მო უ ყა რა 
თა ვი. მი სი ეს საქ მი ა ნო ბა 1870-იან წლებ ში უზარ მა ზა რი 
ფი ლა ტე ლის ტუ რი ბიბ ლი ო თე კის შექ მ ნით დაგ ვირ გ ვინ-
და. ტი ფა ნის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, მი სი ბიბ ლი ო თე კა 
გრაფ ჯე იმს ლინ დ სიმ შე ი ძი ნა, რო მელ მაც ბიბ ლი ო თე კა 

ბრი ტა ნე თის მუ ზე უმს (ამჟამად ბრი ტა ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ფი ლა ტე ლის ტუ-
რი სექ ცი ა) უან დერ ძა. 1886 წელს ამე რი კის ფი ლა ტე ლის ტუ რი ასო ცი ა ცი ის 
პრე ზი დენ ტად აირ ჩი ეს. ტი ფა ნიმ 1883 წელს გა მოს ცა წიგ ნი აშ შ -ის მარ კე ბის 
შე სა ხებ. მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლოს, ჯონ სკო ტის შემ დეგ, იგი აშ შ - ში მნიშ ვ ნე-
ლო ვან ფი ლა ტე ლის ტად მი იჩ ნე ო და.

ჯე იმს ლუ დო ვიკ ლინ დ სი - [James Ludovic Lindsay] 1847-
1913 წწ.. მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ფი-
ლა ტე ლის ტი. იგი ცნო ბი ლია გრაფ კრო უ ფორ დის [Earl of 
Crawford] სა ხე ლით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მან მარ კე-
ბის შეგ რო ვე ბა 50 წლის ასა კი დან და იწყო, მოკ ლე პე რი-
ოდ ში, ერ თ -ერ თი უდი დე სი კო ლექ ცია და ბიბ ლი ო თე კა 
შექ მ ნა. გან სა კუთ რე ბით ცნო ბი ლია მი სი დი დი ბრი ტა ნე-
თი სა და აშ შ -ის მარ კე ბის კო ლექ ცი ა. 

სერ ედუ არდ დე ნი ბე კო ნი - [Sir Edward Denny Bacon] 
1860-1938 წწ.. ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნი ლი ბრი ტა-
ნე ლი ფი ლა ტე ლის ტი და ექ ს პერ ტი. მან არა ერ თი წიგ ნი 
გა მო აქ ვეყ ნა ფი ლა ტე ლი ის სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე. 1913 
წელს იგი მე ფე ჯორჯ V მარ კე ბის კო ლექ ცი ის კუ რა ტო რი 
გახ და. მი სი კუ რა ტო რო ბის პე რი ოდ ში შე იც ვა ლა ჯორჯ V 
კო ლექ ცია და შე მო ი ფარ გ ლა მხო ლოდ დი დი ბრი ტა ნე-
თის, მი სი კო ლო ნი ე ბი სა და დო მი ნი ო ნე ბის მარ კე ბით. 

დღე ი სათ ვის კო ლექ ცია სა მე ფო კო ლექ ცი ის სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი. ამ 
საქ მის თ ვის მან 1932 წელს რა ინ დის ტი ტუ ლი მი ი ღო.
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ფრე დე რიკ ჯონ მელ ვი ლი - [Frederick John Melville] 
1882-1940 წწ.. ფი ლა ტე ლი ის სფე რო ში ყვე ლა დრო ის 
ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო მწე რა ლი და რე დაქ ტო რი. ცნო-
ბი ლია მი სი წიგ ნი - „კოლექციონერობის ალ ფა ბე ტი“, 
რო მე ლიც 1903 წელს ინ გ ლის სა და აშ შ - ში გა მო ვი და. 
1904 წელს მან გა მო აქ ვეყ ნა პირ ვე ლი წიგ ნი - „დიდი 
ბრი ტა ნე თის სა ფოს ტო მარ კე ბი“. მელ ვილ მა სულ 100 
წიგ ნი გა მოს ცა. 1940 წელს გა მო ი ცა მი სი ბო ლო წიგ ნი 
„თანამედროვე მარ კე ბის კო ლექ ცი ო ნი რე ბა“.

ედუ არდ სტენ ლი გი ბონ სი - [Edward Stanley Gibbons] 
1840-1913 წწ.. იგი მარ კე ბით ბავ შ ვო ბი დან ვე იყო გა ტა-
ცე ბუ ლი და პირ ვე ლი კომ პა ნია 1856 წელს და ა არ სა. მას 
მა მამ მარ კე ბის გა სა ყი დად, სა კუ თარ აფ თი აქ ში, ერ თი 
ვიტ რი ნა და უთ მო. 1862 წელს მარ კე ბის გა ყიდ ვით მი ღე-
ბულ მა შე მო სა ვალ მა მა მის აფ თი ა ქის შე მო სა ვალს გა-
და ა ჭარ ბა. 1865 წელს გი ბონ ს მა სა ფოს ტო მარ კებ ზე სა-
კუ თა რი პრე ის კუ რან ტის გა მოშ ვე ბა და იწყო, რო მე ლიც 
გა რეგ ნუ ლად ჟურ ნალს წა ა გავ და და ყო ველ თ ვი უ რად 

გა მო დი ო და. 1879 წლი დან კა ტა ლო გი ყო ველ წ ლი უ რად წიგ ნის ფორ მით 
გა მო დი ო და. დღე ი სათ ვის სტენ ლი გი ბონ სის კა ტა ლო გი ერ თ -ერ თი ყვე-
ლა ზე ცნო ბი ლი სა ფოს ტო მარ კე ბის კა ტა ლო გი ა. 1890 წლი დან გი ბონ სი ყო-
ველ თ ვი ურ ფი ლა ტე ლის ტურ ჟურ ნალს გა მოს ცემ და. მარ კე ბის ბიზ ნე სი დან 
გი ბონ სი 1890 წელს წა ვი და, რის შემ დე გაც მსოფ ლი ოს ქვეყ ნებ ში მოგ ზა უ-
რობ და.

გრა ფი ფი ლი პე ფონ ფე რა რი - [Count Philippe von Ferrari] 
1848-1917 წწ.. იგი და ი ბა და საფ რან გეთ ში, მდი და რი მშობ ლე-
ბის ოჯახ ში. ბავ შ ვო ბა ში ხში რად ავად მ ყო ფობ და, რის გა მოც 
მშობ ლე ბი ანე ბივ რებ დ ნენ. დე დამ გა სარ თო ბად ათი წლის 
ასაკ ში მარ კე ბი აჩუ ქა. ფე რა რი იმ დე ნად გა ი ტა ცა მარ კებ მა, 
რომ გა დაწყ ვი ტა ყვე ლა გა მოშ ვე ბუ ლი მარ კა შე ე ძი ნა, რა-
შიც მან მი ლი ო ნო ბით ფრან კი და ხარ ჯა. 1878 წელს ფე რარ მა 
დიდ ფა სად შე ი ძი ნა ბრი ტა ნე თის გა ი ა ნას უიშ ვი ა თე სი მარ-
კა ერ თ ცენ ტი ა ნი მა ჯენ ტა. მას მარ კე ბის შე სა ძე ნად ყო ველ კ ვი რე უ ლად 50 ათა სი 
ფრან კი ჰქონ და გა მო ყო ფი ლი. ფე რა რი გარ დაც ვა ლე ბამ დე აგ რო ვებ და მარ კებს 
და კო ლექ ცია არა სო დეს გა მო უ ტა ნია გა მო ფე ნა ზე. 1921-1925 წლებ ში მი სი კო ლექ-
ცია გა ი ყი და იმ დრო ი სათ ვის ას ტ რო ნო მი ულ თან ხად - 1.428.000 აშშ დო ლა რად.



40

მე ფე ჯორჯ V - [George V] 1865-1936 წწ.. დი დი ბრი ტა ნე-
თის მე ფე 1910-1936 წლებ ში ბრი ტა ნე თის იმ პე რი ის მარ-
კე ბის ცნო ბი ლი კო ლექ ცი ო ნე რი იყო. მის კო ლექ ცი ას 
[დღეისათვის მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი 
მარ კა] ბრი ტა ნე თის გა ი ა ნას ერ თ ცენ ტი ა ნი მა ჯენ ტა აკ ლ და, 
რო მე ლიც გრაფ ფე რა რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ აუქ-
ცი ონ ზე გა ი ყი და. მე ფის სურ ვი ლის მი უ ხე და ვად, შე ეს ყი და 
მარ კა, ამე რი კელ მა ქსო ვი ლე ბის მწარ მო ე ბელ მა არ ტურ 

ჰინ დ მა [Arthur Hind] აუქ ცი ონ ზე მარ კა ში 32.500 აშშ დო ლა რი გა და ი ხა და, რაც 
იმ დრო ი სათ ვის ერთ მარ კა ში გა დახ დი ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლი ფა სი იყო. არის 
ვერ სი ა, რომ ჰინ დ მა მე ფეს მარ კა სა ჩუქ რად შეს თა ვა ზა, რა ზეც უარი მი ი ღო. 
მე ფის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, მი სი კო ლექ ცია ინა ხე ბა ბუ კინ გე მის სა სახ ლე ში, 
350 ალ ბომ ში. 

ეგ ვიპ ტის მე ფე ფა რუ ქი - [Farouk] 1920-1965 წწ.. მე ფე მარ-
კე ბის ცნო ბი ლი კო ლექ ცი ო ნე რი იყო. 1952 წლამ დე, მის 
დამ ხო ბამ დე, იგი არ იშუ რებ და ფულს მარ კე ბის შე სა ძე-
ნად.

ფრან კ ლინ დე ლა ნო რუზ ველ ტი - [Franklin D. Roosevelt] 
1882-1945 წწ.. აშ შ -ის პრე ზი დენ ტი ბავ შ ვო ბი დან აგ რო ვებ-
და მარ კებს და პრე ზი დენ ტო ბის პე რი ოდ ში აქ ტი უ რად მო-
ნა წი ლე ობ და მარ კე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ 
ყვე ლა პრო ცეს ში. რუზ ველ ტი ვე ტოს ადებ და მარ კებ ზე ისე-
თი საგ ნე ბის და ბეჭ დ ვას, რომ ლე ბიც, მი სი აზ რით, მარ კებ-
ზე გა მო ჩე ნას არ იმ სა ხუ რებ და. 12-წლიანი პრე ზი დენ ტო ბის 
პე რი ოდ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 200-მდე მარ კა აშ შ - ში გა მო-
ცე მულ მარ კებს შო რის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო დი ზა ი ნით 

გა მო ირ ჩე ვა. 
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სა სარ გებ ლო ბმუ ლე ბი

www.upu.int - მსოფ ლიო სა ფოს ტო კავ ში რი.

www.f-i-p.ch - ფი ლა ტე ლის ტ თა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა.

www.stamps.org - ამე რი კის ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბა. 

www.rpsl.org.uk -  ლონ დო ნის სა მე ფო ფი ლა ტე ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბა. 

 www.philately.ge- ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სა ინ ფორ მა ციო პორ ტა ლი კო ლექ ცი-
ო ნე რე ბი სათ ვის.

 www.stampnewsnow.com - სა ინ ფორ მა ციო პორ ტა ლი კო ლექ ცი ო ნე რე-
ბი სათ ვის.

 www.linns.com - მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დი დი გა ზე თი, რო მე ლიც მარ კე-
ბის კო ლექ ცი ას ეძღ ვ ნე ბა.

 www.stampmagazine.co.uk - მსოფ ლი ო ში ერთ–ერ თი სა უ კე თე სო ფი ლა-
ტე ლის ტუ რი ჟურ ნა ლი.

 www.postalmuseum.si.edu - სა ფოს ტო ის ტო რი ი სა და ფი ლა ტე ლი ის შემ ს-
წავ ლე ლი სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რი.

www.stanleygibbons.com - ლი დე რი კომ პა ნია მარ კე ბის ბა ზარ ზე.
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SUMMARY

In this brochure the history of stamp-issuing is discussed. Besides this the 
book contains attention-grabbing topics about philately (stamp collecting) in-
cluding: philately key instruments, philatelic literature, stamp-collecting me-
thodology, recommendations for stamp-keeping, brief bios of famous philate-
lists and more interesting themes. 

The guideline is intended for newcomers in stamp collecting and for people 
interested in philately in general.    
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