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6. Balkán P   rint Fórum – 2011
KÖZÖSSÉGÜNK ÓRIÁSI POTENCIÁLT KÉPVISEL

dr. Rossitza Velkova
Fordította: Eiler Emil

A manroland AG által patronált hatodik 
Balkan Print Forum (BPF), továbbiakban 
röviden Fórum, és a vele egyidej�leg 
el�ször megrendezett nyomdászati okta-
tási és képesítési (Initiative for Printers’ 
Education and Qualification [InPEQ]) 
szekció el�készít� találkozójának megren-
dezésére 2011. október 27–28. között, 
a szerbiai Belgrádban került sor.

A kétnapos rendezvényen 17 országból 186 részt-
vev� jelent meg. Ez volt az els� alkalom, ahol a 
Fórum mind a 11 tagországa képviseltette magát. 
A megjelenteknek lehet�ségük nyílt naprakész 
információkhoz jutni, tapasztalataikat és know-
how ismereteiket egymással kicserélni, annak 
érdekében, hogy közvetlen kapcsolatokat épít-
hessenek ki a gyártókkal és fontos szakmai té-
mákról tárgyalhassanak. 

Tizennégy európai, valamint helyi szponzor és 
támogató érdekes és innovatív ismereteket adott 
közre a „Technológiai kompetencia és innová-
ció a termék-megkülönböztetés és min�ségbiz-
tosítás érdekében” mottó által megfogalmazott 
témakörökben. A hallgatóság nagyra értékelte 
az „Új technológiai alkalmazások az értéknövelt 
nyomtatás céljaira” tárgyú eszmecseréket. 

Thomas Hauser, a manroland AG testületi mar-
keting és kommunikációs elnökhelyettese rá-

mutatott a Balkán Print Fórumnak a saját vál-
lalatára és a balkáni államok, köztük ebben az 
évben kiemelten Szerbia, nyomdaiparára gyako-
rolt jelent�ségre.

A fórum munkájának megkezdése el�tt a sajtó-
ke rek asztalnál a manroland AG és az Océ Printing 

Steffen Dögel igazgatóhelyettes (Océ nyomtató-
rendszerek) és Nicole Hytry marketingf�osztály 
vezet� (Océ)

Dr. Rossitza Velkova, a Balkán Print Fórum 
koordinátora a megnyitóbeszédét tartja

Gerhard Gocek és Thomas Hauser elnökhelyettes 
(manroland AG)
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Systems képvisel�i hangsúlyozták kett�jük straté-
giai szövetségének nyomdaipari globális jelent�-
ségét az ink-jet alapú digitális nyomtatásra vonat-
kozóan, és válaszoltak a Fórum tagországaiból ott 
megjelent 15 újságíró által felvetett számos kér-
désre is. 

A résztvev�k nagyra értékelték a felkészült 
szakemberek nívós el�adásait, amelyekb�l érte-

sülhettek a technológiai innovációkról, a fejlesz-
tések jöv�beni trendjeir�l, a statisztikai és anali-
tikai információkról, továbbá a balkáni országok 
nyomdaiparaival kapcsolatos frissebb tudniva-
lókról.  A világ legjelent�sebb szakmai iránymu-
tatású drupa 2012 kiállításáról szóló friss hírek 
optimista hangulatot keltettek a hallgatókban. 

A kávészünetekben és az ebédid�k alatt kisebb 
csoportokban is számos jelent�s eszmecserére, 
vitára került sor. Régi barátok olyan újabb talál-
kozója volt ez, ahol friss kapcsolatok is létrejö-
hettek. A többségében pozitív kicsengés� kom-
mentár mellett akadtak olyanok is, mint pl. a 
következ�: „Hát nem könny� ma nyomdásznak 
lenni, de a magas színvonalú termékeink értéke 
és hajlandóságunk a változások bevezetésére, az 
ipart érint� újabb kihívásokkal való szembené-
zésre, ez az, ami bizton garantálja a sikert.”

Az InPEQ október 28-ai els� találkozóján kö-
zel 80 résztvev� volt, ami olyan egyedülálló ösz-
szejövetelnek min�sül, amely a nyomdai üzlet-
ág három fontos „tartóoszlopát” hozta össze: 
az oktató- és a képesítést adó intézményeket, az 
anyag- és gépgyártókat, továbbá a nyomdaüze-
meket. Hét európai állam tizenegy printmédia 

iskolája és egyeteme a következ� mottó alapján 
ismerhette meg az újabb információkat: a „Szak-
oktatás és szakképzés a hosszú távú siker érde-
kében”. Professzorok, szakemberek és nyomdai 
menedzserek cseréltek eszmét a különféle lehe-
t�ségekr�l, a balkáni államokban folyó oktatás 
jobbításáról, az együttm�ködésr�l és a kölcsö-
nös ismeretszerzésr�l.

Jöv�re a Fórum két alkalommal ülésezik. 2012. 
május 8-án a patronáló manroland AG a drupán 
lév� pavilonjában hozza �ket össze. A Fórum he-
tedik alkalommal a manroland AG és az InPEQ 
közös szervezésével 2012. október 18–19. között 
ülésezik majd a bulgáriai Szófi ában.

Diszkussziós panel résztvev�i a 6. Balkán Print
Fórumon. Balról: Thomas Hauser (alelnök, manroland 
AG), Steffen Dögel (Océ), prof. Bernd Juergen Matt 
(Stuttgart, médiaegyetem), dr. Rossitza Velkova 
(a Balkán Print Fórum koordinátora)

Dr. Horváth Csaba (Óbudai Egyetem Médiatechnoló-
giai Intézet igazgatója) A közép- és délkelet-európai 
egyetemeken folyó grafikai m�vészetek oktatása terén 
tapasztalható új típusú együttm�ködésekr�l szóló 
el�adását tartja

A hallgatósáng soraiban Manuel Mataré, 
a drupa igazgatója


