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Natečaj za sodelovanje pri oblikovanju 
poštne znamke za 8. Evropski kongres 

matematike – 8ECM 
 
 
Med 5. in 11. julijem 2020 bo v kongresnem centru Bernardin v Portorožu potekal 8. Evropski 
kongres matematike, ki bo v naslednjem letu eden izmed večjih znanstvenih dogodkov v 
Sloveniji.  
Ob tej izjemni priložnosti bomo v  sodelovanju s Pošto Slovenija izdali poštno znamko z 
matematičnim motivom. 

O 8. Evropskem kongresu matematike - 8ECM 
Evropski kongresi matematike potekajo pod okriljem Evropskega matematičnega združenja 
(EMS – European Mathematical Society) in se vrstijo vsake štiri leta.  
 
8. Evropski kongres matematike bo gostila Univerza na Primorskem, v sodelovanju z Oddelki za 
matematiko na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Inštitutu za matematiko, fiziko in 
mehaniko (IMFM), z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), 
Slovenskim društvom za diskretno in uporabno matematiko (SDAMS) ter podjetjem Abelium 
d.o.o. 
 
Na kongresu se pričakuje čez 1.500 udeležencev, tako študentov in mladih raziskovalcev, kot 
svetovno priznanih znanstvenikov iz različnih področij matematike. 

O natečaju za sodelovanje pri oblikovanju poštne znamke za 8ECM 
Gre za natečaj, ki je neodvisen od razpisa za oblikovanje poštne vrednotnice, tega bo razpisala 
Pošta Slovenija, predvidoma konec septembra 2019.  
 
Natečaj poštne znamke 8ECM je namenjen šolarjem in dijakom osnovnih in srednjih šol v 
Sloveniji ter širše v Evropi. 
Šolarji in dijaki lahko sodelujejo s prispevki v treh starostnih kategorijah: 

 od 6 do 9 let; 

 od 10 do 14 let; 

 od 15 let naprej. 

Natečaj je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku na kongresni spletni strani - 
www.8ecm.si. 

http://www.8ecm.si/
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Cilj natečaja 
Cilj natečaja je izpostaviti vidnost kongresa čim širše, vendar še posebej v domačem okolju. 
Namen natečaja je popularizacija matematike v osnovnih in srednjih šolah ter spodbuditi delo 
učencev in dijakov na način, da prevzamejo aktivno vlogo kot ambasadorji tega pomembnega 
dogodka. 

Navodila za pripravo in oddajo izdelkov 
Vsi izdelki naj bodo oddani v PDF formatu, v velikosti A4, vključno s kratkim opisom teme 
izdelka v slovenskem ali angleškem jeziku (do 100 besed). 
Rok za oddajo izdelkov je 15. september 2019. Prosimo, da izdelke pošljete na elektronski naslov 
8ecm2020-stamps@famnit.upr.si z izpolnjeno (podpisano, ožigosano in skenirano) prijavnico 
(PDF/DOCX) ter podpisanim in skeniranim soglasjem staršev, ki dovoljuje javno objavo 
rezultatov (PDF/DOCX). Soglasje staršev je potrebno oddati za učence in dijake, ki še niso 
dopolnili 18. let. 
 
Upoštevani bodo le tisti izdelki, ki bodo vsebovali popolno izpolnjene podatke in bodo prispeli 
pravočasno v razpisanem roku. 

Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj in nagrad 
Vse izdelke bo pregledala komisija, ki jo bo posebej v ta namen imenoval Organizacijski odbor 
8ECM. 
Najboljši izdelki bodo objavljeni v času 8. Evropskega kongresa matematike, avtorji bodo prejeli 
tudi posebna priznanja ter uradno kongresno uokvirjeno poštno znamko. 
 
 
Veselimo se sodelovanja vseh šol in učiteljev v natečaju pri oblikovanju poštne znamke za 
8ECM. 
 
Še posebej pa se veselimo vseh prispelih izdelkov učencev in dijakov! 
 
 

Prof. dr. Klavdija Kutnar 
Dekanja UP FAMNIT 
Namestnica predsednika Organizacijskega odbora 8ECM 
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Predsednik Organizacijskega odbora 
8ECM 
 

 
 

 
 
Koper, 19. 6. 2019 

mailto:8ecm2020-stamps@famnit.upr.si
https://www.8ecm.si/system/admin/files/files/000/000/094/original/Prijavnica_k_sodelovanju_na_nate%C4%8Daju_za_po%C5%A1tno_znamko.pdf?1560952791
https://www.8ecm.si/system/admin/files/files/000/000/098/original/PRIJAVNICA_K_SODELOVANJU_NA_NATE%C4%8CAJU.docx?1560952960
https://www.8ecm.si/system/admin/files/files/000/000/095/original/Soglasje_k_sodelovanju_na_nate%C4%8Daju_za_8ECM_po%C5%A1tno_znamko.pdf?1560952806
https://www.8ecm.si/system/admin/files/files/000/000/097/original/SOGLASJE_K_SODELOVANJU_NA_NATE%C4%8CAJU.docx?1560952930

