Megkezdődött a 2012-es drupa szervezése: megtartotta
alakuló ülését a szervező bizottság
A drupa új elnöke: Martin Weickenmeier, a Körber PaperLink
GmbH ügyvezetésének elnöke

A drupa után a drupa előtt vagyunk: ehhez a jelmondathoz hűen
tartotta meg 2008. szeptember 23-án alakuló ülését a 2012-es
drupa szakvásár szervező bizottsága. A testület Martin Weickenmeier
okl. mérnököt, a Körber AG igazgatósági tagját és a Körber
PaperLink GmbH ügyvezetésének elnökét választotta meg
egyhangúlag a drupa új elnökének. Albrecht Bolza-Schünemann okl.
mérnök, a 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban rendezett drupa
szakvásárok elnöke saját kérésére már nem jelöltette magát. Martin
Weickenmeier a folytonosságot és a drupa, az iparág vezető
világvásárának következetes továbbfejlesztését képviseli. Az 54 éves
új elnök már a 2004-es drupa óta alelnök és a kiállítókat
engedélyező bizottság elnöke. „Örülök, hogy ilyen izgalmas
időszakban vehetem át az elnökséget. Ágazatunk rohamosan
fejlődik tovább, és a 2012-es drupa újabb fontos mérföldkő lesz” nyilatkozta Martin Weickenmeier úr.
Alelnökké és ezzel a kiállítókat engedélyező bizottság elnökévé a
bizottság szintén egyhangúlag választotta meg Dr. Jürgen Vutz urat,
a Windmöller & Hölscher KG ügyvezetésének elnökét, és második
alelnöki tisztségében megerősítették Rolf Schwarz urat, a német
Nyomda- és Médiaipari Országos Szövetség egyesület elnökét.
A 23 fős drupa-bizottság hozza meg a drupa, a nyomtatott média
szakvásárának alapvető döntéseit. A tagok közé tartoznak a kiállító
gyártók képviselői, akik a drupa teljes technológiai skáláját képviselik
– a nyomdai előkészítéstől a nyomtatáson és az utómunkákon ill.
csomagolóanyag-gyártáson át a papírfeldolgozásig. A különböző
média-szolgáltatók a felhasználói oldalt is képviselik a bizottságban –
akárcsak az ágazat öt legfontosabb szövetségét, amelyek a
következők:
¾ a
VDMA
Német
Gépés
Berendezésgyártók
Szövetségének Nyomda- és Papírtechnikai Szakmai
Szövetsége egyesület, Frankfurt
¾ Német Szövetségi Nyomda- és Médiaipari Szövetség
egyesület, Wiesbaden
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¾ Papírfeldolgozási Gazdasági Szövetségek, Darmstadt
¾ Német Papírgyárak Szövetsége egyesület, Bonn
¾ Ásványifesték-ipari
Szövetség
Nyomdafesték-gyártó
Szövetsége egyesület, Frankfurt
A személyi felkészülés mellett a bizottság kitűzte a drupa 2012
szakvásárhoz kapcsolódó legfontosabb időpontokat is. A 15. drupa
szakvásár előkészítéséhez tavaly novemberben dördült el
nyilvánosan is a startpisztoly a sanghaji All in Print szakvásár
alkalmából. A 2012. május 3-a és 16-a között a drupa szakvásáron
részt venni készülő kiállítók már most jegyezzenek elő egy
időpontot: 2010 tavaszán küldik ki a meghívókat a kiállítóknak, a
jelentkezési határidő pedig 2010. október 31-e.
Áttekintés a drupa szervező bizottság eddigi elnökeiről:
drupa 1951 – drupa 1972: Hubert H.A. Sternberg
(Heidelberger Druckmaschinen AG)
drupa 1972 – drupa 1990: Dr. Dr.-Ing.E.h.Dr.phil.h.c. Kurt Werner
(Druckmaschinenfabrik Goebel)
drupa 1995: Dr.-Ing. Hans-Bernard Bolza-Schünemann
(Koenig & Bauer AG)
drupa 2000 – drupa 2008: Dipl.Ing. Albrecht Bolza-Schünemann
(Koenig & Bauer AG)
drupa 2012: Dipl.-Ing. Martin Weickenmeier
(Körber AG)

A 2009-es drupa díjat Yasmin Temelli kapja Századfordulós mexikói női folyóirat

A feminizmus és a sajtószabadság az idei drupa díj két kiemelt
témája – pontosabban fogalmazva a női kiadványok és a mexikói
forradalom előestéjén betöltött társadalmi szerepük áll Dr. des.
Yasmin Temelli díjazott disszertációjának középpontjában. Az április
27-én a Düsseldorfi Ipari Klubban ünnepélyes keretek között
kitüntetett doktori dolgozat címe: „Alkalmazkodás és ellenállás
között – Női hangok megnyilvánulása a porfiriátusban. Hat női
kiadvány elemzése.” A düsseldorfi Heinrich Heine Egyetemen
végzett doktorandusz Martin Weickenmeier úrtól, a drupa 2012
elnökétől és Werner M. Dornscheidt úrtól, a Messe Düsseldorf

vezérigazgatójától vette át a kitüntetést. A kiemelkedői
kutatómunkát a köszöntő beszédekben Prof. Dr. Hans T. Siepe (a
filozófiai szak dékánja) és Prof. Dr. Frank Leinen (a díjazott mentora)
méltatta.
Yasmin Temelli disszertációjához rendkívül sokrétű és izgalmas
témát választott: az emancipáció és a feminizmus fejlődését az
iparosodás korában, a sajtószabadságot egy diktatúrában, és a
publicisztikai kihívásokat a XX. század küszöbén. A tudósok körében
elsőként vizsgálta az Amerikai Egyesült Államok déli részén, Mexico
City város levéltáraiban és könyvtáraiban, valamint a berlini Iberoamerikai Intézetben vizsgálta módszeresen a kifejezetten női
olvasóknak írt irodalmi folyóiratokat. Ennek során a porfiriátusra
összpontosított, amely a mexikói forradalom előestéjeként vonult be
a történelembe. Ez a fogalom fémjelzi az 1876 és 1910 közötti
korszakot, a több mint 30 éves diktatúrát Mexikóban Porfirio Diaz
tábornok alatt. Rezsimje alatt Mexikó ugyan gazdasági tekintetben
fejlődött, azonban a szabadelvű és demokratikus elveket
fokozatosan felszámolták. Ilyen társadalmi háttérrel kell érteni a
vizsgált hat női kiadványt, amelyek különbözőbbek talán nem is
lehetnének: a skálájuk a hagyományosnak tekintett női témáktól
(divat- és szépségápolási tanácsok, társadalmi színes hírek) az
emancipációs kezdeményezésektől a forradalmi ötletekig terjed. A
nyelvi szempontból virtuóz módon megfogalmazott munkában
Yasmin Temelli világosan tudta elemezni az emancipáció és a
feminizmus gyakran szélsőségeket szülő témakörét, és ezzel
felszámolta a mexikanisztika kutatásának egyes fehér foltjait. Nem is
csoda, hogy a disszertáció a közeljövőben megjelenik a frankfurti
neves Vervuert kiadó „MEDIAmericana“ sorozatában.
Yasmin Temelli 1979-ben született a németországi Mettmann
városában, és a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetemen tanult
romanisztikát (spanyol és olasz nyelvet), politológiát és
médiatudományt, majd „summa cum laude” minősítéssel doktorált.
A lelkes tudós pályafutása során számos ösztöndíjat nyert el, többek
között Hans és Elisabeth Scheunemann Alapítványtól, a DAAD
Német Akadémia Csereszolgálattól, a berlini Porosz Kultúranyag
Ibero-amerikai Intézetétől, valamint a doktoráláshoz a Német Nép
Tanulmányi Alapítványtól. A 29 éves hölgy a tudomány berkeiben
és a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetemnél marad: Erasmus
koordinátorként foglalkozik a diákok külföldi tanulmányútjaival,
valamint a mentori program keretében a diákok támogatásával a
tanulmányok tervezése és elvégzése során.

