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Mednarodno leto kemije (2011) je za nami in v tem
prispevku bom naredil kratko analizo nekaterih aktivnosti,
ki so povezane s filatelijo. Pred tem sem o tej tematiki `e
napisal dva prispevka, ki sta bila objavljena v dnevnem
~asopisju.1,2 Tudi sicer je bilo dogodkov po celem svetu v
tem letu ogromno, seznam ve~ine prireditev, ki so se do -
ga jali v Sloveniji, {e vedno lahko pregledate na med na -
rod nem spletu (www.szf.si).

Mednarodna zveza za ~isto in uporabno kemijo
(IUPAC) je ~lanice pozvala, naj po mo`nosti to leto obe le -
`i jo tudi z izdajo po{tne znamke, ki je povezana s kemijo.
Tako je bilo izdanih okrog trideset znamk (najve~ pri lo` -
nostnih v okviru nacionalnih po{t, nekaj pa je bilo izdanih
tudi z v zadnjem ~asu zelo priljubljenem na~inu po meri
(»custom stamp«)). Motivi so bili zelo pestri; od os nov ne -
ga logotipa mednarodnega leta kemije (IYC 2011), raznih
kemijskih zvrsti in prizorov iz laboratorijev pa do znanih
kemikov. Z enostavno analizo hitro lahko ugotovimo, da
je prevladujo~i motiv velika znanstvenica, Marie Curie
(rojena Sklodowska). To seveda ni nikakr{no pre se ne ~e -
nje ali naklju~je, saj je v letu 2011 minilo prav sto let od -

kar je ta velika znanstvenica dobila Nobelovo nagrado za
kemijo (za odkritje elementov polonija in radija). Na krat -
ko bom spomnil {e na nekaj pomembnih razlogov zaradi
katerih je Marie Curie nedvomno ena od najbolj poznanih
znanstvenic sploh. Bila je med pionirji radiokemije, prva
`enska profesorica na presti`ni pari{ki univerzi Sorbona
in edina `enska do sedaj, ki je prejela kar dve Nobelovi
na gradi (za fiziko in kemijo). Brez dvoma je s svojimi
raziskovalnimi uspehi naredila mnogo za popularizacijo
zna nosti in je {e danes vzor mnogim, ki se podajajo na pot
v skrivnostni svet naravoslovja. Nedvomno je lahko svetal
vzor tudi zaradi svojih pozitivnih osebnostnih lastnosti.
Nje na odkritja so bila osnova za uvedbo radioaktivnih ele -
men tov v medicino, kjer jih {e danes veliko uporabljamo.
Zna no je tudi, da je med prvo svetovno vojno, ko rent gen -
ska diagnostika {e ni bila uveljavljena, sodelovala v
voja{ki medicinski enoti in obiskovala nevarne polo`aje
na fronti. Zanimivo je tudi, da zakonca Curie svojih od kri -
tij nista `elela patentirati, ~eprav sta se zavedala mo`nosti
razli~nih aplikacij. Menila sta, da sta le raziskovalca, od -
krit ja pa pripadajo ~love{tvu.
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Slika 1: Izbor znamk iz leta 2011, ki prikazujejo Marie Curie.
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Razumljivo je, da je bila Marie Curie cenjena `e za
~a sa svojega `ivljenja. Svoje spo{tovanje do velike ra zis -
ko valke (in njenega mo`a Pierra) so ljudje izra`ali na zelo
razli~ne na~ine, naj omenim le nekatere. Izdane so bile
{tevilne biografije, saj tudi njeno osebno `ivljenje nikakor
ni bilo dolgo~asno. Posneti so bili tudi filmi in doku men -
tar ne oddaje, ki so prikazovale razli~ne vidike njenega
`iv ljenja. Po njej se imenujejo mnoge ulice, parki, {ole,
uni verze. Ne pozabimo tudi na 96 element. Element kirij
(Cm), na zastarelo enoto aktivnosti radioaktivnega
sevanja curie (Ci) in celo na mese~ev krater, ki nosi njen
dekli{ki priimek Sklodowska. No, tudi zbiralci se ne
morejo pri to ̀ e vati zaradi pomanjkanja izdelkov po -
vezanih z madame Curie; izdani so bili mnogi kovanci,
bankovci, medalje in pa seveda znamke! Tudi sicer je
jasno motiv Marie Curie bil na znamkah mnogokrat
upodobljen `e pred letom 2011. Menda se je njena podoba
na filatelisti~nih izdelkih do sedaj pojavila ve~ kot stokrat
in je po pogostnosti med desetimi najve~krat upo-
dobljenimi znanstveniki in pa celo tretja najbolj pogosto
prikazana `enska. Zanimivo da je bila prva znamka z
njenim motivom izdana `e daljnega leta 1935 v Tur~iji.
Seveda so motivi na znamkah zelo raznoliki; na mnogih

se pojavlja sama, na nekaterih sku paj z mo`em Pierrom.
Omeniti velja, da sta na znamki pred stavljena tudi njena
h~i Irene z mo`em Fredericom Joliot-Curiejem, ki sta
prav tako dobila Nobelovo nagrado za kemijo (1935). Ve~
o vseh tovrstnih izdanih znamkah je napisano v razli~nih
virih.3,4

Sledi pregled znamk oziroma nekaterih drugih fi la -
te listi~nih materialov z motivom M. Curie izdanih v letu
2011. Na slikah 1–6 v tem prispevku je predstavljenih ne -
kaj izbranih primerkov filatelisti~nih materialov izdanih v
tem letu. Po vrsti so znamke izdali v Franciji, na [ri Lan -
ki, [paniji, na Jerseyu, Bosni in Hercegovini (Republika
Srbska), Gabonu, Togu, Mozambiku, Paragvaju, Severni
Koreji, na [vedskem, na Poljskem, Moldaviji in Gvineji.
V nekaterih od omenjenih dr`av so izdali celo ve~ to vrst -
nih znamk. Na teh znamkah je slovita raziskovalka naj -
ve~ krat upodobljena sama, v~asih pa tudi v prisotnosti
drugega raziskovalca. Tak{ni znamki sta bili izdani na [ri
Lanki in v Severni Koreji. Prva znamka poleg M. Curie
pri kazuje enega od pionirjev kemije na [ri Lanki pro fe -
sorja M.U.S. Sultanbawo in pa modri safir, ki je tipi~en za
to de`elo. Druga znamka pa predstavlja del formule sin te -
ti~ nega vlakna vinalona pri razvoju katerega je sodeloval

Slika 2: Znamki iz Severne Koreje in [ri Lanke, ki vklju~ujeta
poleg Marie Curie {e lokalno pomembne znanstvenike in ke mij -
ske spojine. Slika 3: Znamki iz Moldavije.

Slike 4: Blok znamke iz Gabona, Toga in Mozambika.
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korejski raziskovalec Ri Sung Gi. Ve~ina znamk izdanih v
med narodnem letu kemijeje predstavljenih tudi na sve tov -
nem spletu.5 Seveda je mo`no, da je bila izdana {e kak{na
znamka, predvsem morda znamka »po meri«, ki jo dan da -
nes lahko naro~i vsak.

Naj na koncu dodam {e nekaj besed o dogodkih
povezanih s filatelijo, Slovenijo in mednarodnim letom
ke mije. Pri nas je bilo organiziranih nekaj filatelisti~nih
razstav (po moji vednosti o Marie Curie v Novem mes tu6

in o mineralih v Ljubljani). @al v Sloveniji pobuda za iz -
da jo uradne prilo`nostne znamke ni bila uspe{na. Smo se
pa odlo~ili da ob zaklju~nem dogodku proslavljanja med -
na rodnega leta kemije v Sloveniji v Mariboru (26. 1.
2012) vseeno izdamo omejeno {tevilo osebnih znamk
(na re je nih po meri) in prilo`nostni `ig. O`igosane
pisemske ovoj nice smo razdelili udele`encem prireditve.
Na izdani znamki je prikazan fotokemi~ni reaktor za
sintezo krip to no ve ga difluorida v teko~em fluoru.
Raziskovanje naj reak tivnej{ega elementa fluora ima v
Sloveniji lepo tradicijo. Skupina prof. Jo`eta Slivnika
(IJS) je v {estdesetih letih prej{njega stoletja prva v
literaturi objavila opis sinteze ksenonovega
heksafluorida. To je bila ena prvih pri prav ljenih spojin
`lahtnih plinov, za katere je dolga leta veljalo da ne
tvorijo spojin. Znamka in `ig sta bili predstavljeni v
Delovi prilogi Znanost (2. 2. 2012). Na zaklju~nem do -
god ku v Mariboru so bile podeljene pohvale za
opravljeno delo med mednarodnim letom kemije. Sledil
je kulturni pro gram, ki je med drugim vklju~eval tudi
predstavo o Marie Curie. Podpisani sem predstavil
kemijske znamke, ki so bile izdane v tem letu. Sledila je

{e predstavitev pro jek tov, ki so jih pripravili u~enci in
dijaki raznih slo ven skih {ol.
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Slika 5: Nekatere znamke so bile isto~asno izdane s sodelovanjem
dveh dr`av. Domovina M. Curie (Poljska) je tako izdala znamko z
enakim motivom kot [vedska (v tej de`eli podeljujejo Nobelove
nagrade). Slika prikazuje ovitek prvega dne (ovitek prvega dne je
filatelisti~ni izdelek, ki je sestavljen iz znamke, ovitka z ilustracijo
in `iga prvega dne, ki sta obi~ajno vsebinsko povezana z znamko).

Slika 6: Osebne slovenske znamke in
`ig (fotografija dr. Ga{per Tav~ar
(IJS), oblikovanje loga Sabina Her le,
oblikovanje `iga dr. Andro Alu je vi~).




