Täname personaalselt Ivo Antonovit ja loomulikult kõiki teisi, kes aitasid kataloogi koostamisel.
Käesolev kataloog on mõeldud alustavale kolletksionäärile. Kui soovite rohkem infot markide
vigatrükkide, proovide ja erimite kohta, leiate need: Vambola Hurda ja Elmar Ojaste poolt 1986.a.
ilmunud Eesti filateelia ja postiajaloo käsiraamatust, kataloogist.
Eesti Vabariigi markide seas on ka hulgaliselt võltsinguid ja seetõttu on soovitav kallimad margid
lasta üle kontrollida ekspertidel. Tallinnas teostab Eesti Vabariigi 1918-1941.a. markide ekspertiisi
Kalev Kokk.
Pärast markide kontrollimist, paneb ekspert margi tagaküljele oma templi või annab margiga kaasa
fotoga varustatud sertifikaadi.
See on järg minu poolt koostatud 2019.a. sügisel ilmunud kataloogile, mida on oluliselt täiendatud.
Uuendatud on hindasid, lisatud on vigatrükke ja erimeid ning ka mõningad proovitrükid. Enne
eelmist kataloogi oli viimane Eesti Vabariigi 1918-1941.a. marke sisaldav Eestis kohapeal
väljaantud kataloog 2015. aastal ilmunud „EESTI POSTMARGID JA TERVIKASJAD
KATALOOG 2015”, kus olid hinnad seisuga 2014 aastal. Sellest ajast saadik on paljud üritanud
selle kataloogi hindadest kinni pidada. Seetõttu on ka minu kataloogis paljud hinnad samad (antud
kataloogi hinnad on turuhinnad kollektsionääride andmetel Tallinnast, Tartust ja Põlvast) .
Kuna enne sõda oli vähe ribaalbumeid markide jaoks, on paljudel markidel kleepvaltside jäljed või
kleepvaltsid. Seepärast tõin nende kohta välja ka eraldi hinnad. Lisasin hindade järel ka O O O.
Nendesse on mugav ära märkida mis endal olemas.
Kui antud kataloogi vastu on huvi, plaanin sellist kataloogi hakata välja andma kord aastas
septembris. Et edaspidi tuleks parem kataloog, sooviksin ka Teie kaasabi. Saatke mailile:
margikataloog@mail.ee oma nägemus hindadest ja soovid, mida võiks lisada: rohkem vigasid,
pilte, proove. Mida võiks teha paremini või mis on absoluutselt valesti?
Kui keegi soovib toetada kataloogi ilmumist rahaliselt või soovib avaldada kataloogis oma
ettevõttele reklaami (reklaami hind 50.- kuni 0,5 lk . Ei pea olema filateeliaalane reklaam)
palun anda oma kontaktandmed ja ma võtan ühendust.
2021.a. septembriks ilmuvasse kataloogi tuleb lisaks hindade kaasajastamisele veel rohkem proove ,
erimeid ja ka tiraazi numbrid koos hindadega.

