Hledám, nabízím

Stránka nabídek, pátrání a výměny EXLIBRIS

Pro umístění nabídek prodeje, výměny a poptávek
(dále jen nabídek) v této rubrice platí následující pravidla:

Nabídky musí být posílány na adresu redaktora:
Martina Vyšohlídová, e-mail: martina_vysohlidova@nm.cz

Redaktor je oprávněn text nabídek formálně upravit.

Nabídky jsou v rubrice uveřejněny po dobu max. 3 měsíců,
a proto je u každé z nich uvedeno datum uveřejnění.
Potom budou redaktorem z rubriky vyřazeny.

Podmínkou pro uveřejnění nabídek českých sběratelů je členství v SSPE.

Pokud byla nabídka naplněna je navrhovatel povinen oznámit tuto skutečnost redaktorovi, který
ji z rubriky vyřadí.

("nabídky" jsou umísťovany v pořadí tak, jak k nám přišly.
České jsou upřednostňovány před cizími.)
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Poptávka ze dne 7. 7. 2014

Dílo Adolfa Borna
(Ex libris, novoročenky, pozvánky a ostatní zejména drobnou grafiku)

sbírá a zájem o výměnu má pan
David Bouša, Chotýšany 146 , 257 28 Chotýšany

david.bousa@seznam.cz
telefonický kontakt: 603969898

Poptávka ze dne 1. 7. 2014
Jaroslav Lohynský hledá tyto exl Oty Janečka :

1983,č.23 -A.Ryčl,Dívčí akt v krystalu (X3,145x97)
1985,č.29-JR(Josef Roučka,Dívčí hlava s ptáčkem (C4/4,80x55)
1986,č.30-AS(Aša Slavíková,Slunce a dva ptáčci(C4/3,36x71)
č.31-Frank GÖTZ,Slunce a ptáče na větvi (C4/3,80x59)
1991,č.39-EŠ( Eduard Šmejkal,Dívčí tváíř opřená o paži(S 204x128)
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Vyměním nebo koupím,kontakt: lohynskyj@seznam.cz,K.Čapka 32,57101 Moravská Třebová

Poptávka ze dne 15. 1. 2013

Vážení přátelé !

Snažím se zpracovat soupis a dokumentaci exlibris (i ostatní grafické tvorby) Karla Šafáře
(1938) a obracím se na všechny členy SSPE s prosbou o pomoc. Mám 10 lístků, u kterých
nedokáži určit rok vzniku a vlastníka, pro kterého byl ten který lístek vytvořen. Dále mám velmi
málo podkladů z let 1996 – 2011. Máte-li něco z toho ve svých sbírkách, prosím o informaci na
moji mailovou adresu : storekhlinsko@seznam.cz

Děkuji předem za Vaši ochotu - Jaroslav Štorek
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Stránka byla naposledy upravena dne 25. 4. 2015
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