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Nyomdász Vándorgyűlés 2007
2007. JÚNIUS 14–15., DEBRECEN

Pesti Sándor 

A hagyományos Nyomdász Ván-
dorgyűlést 2007. június 14–15-
én, Debrecenben rendezzük.

A 2007. évi vándorgyűlést is-
mét Magyarország második
legnagyobb városában – amely
egyúttal a hazai nyomdaiparnak
is a második központja – Debre-
cenben rendezzük. Házigazdá-
ink a 447 éves Alföldi Nyomda,
amely Magyarország legnagyobb
kapacitású könyvnyomdája és
a Kinizsi Nyomda, mely bizo-
nyította, igenis megfér két du-
dás egy városban, ha mindket-
ten világszínvonalon játsszák
a saját szólamaikat.

A könyvgyártó nyomdák mel-
lett a csomagolóanyagokat ké-
szítő Kartonpack Nyomda is vál-
lalta a házigazda szerepet.

A vándorgyűlések állandó kí-
sérői az előadásokhoz kapcsoló-
dó szakmai bemutatók. Az idén
– természetesen – kicsit nagyobb
hangsúlyt kapnak a könyvgyár-

táshoz kapcsolódó témák, így
többek között a digitális beren-
dezések legújabb fejlesztései ál-
tal nyújtott lehetőségek. Az Océ
VP6250 berendezése mindent
tud, ami egy igényes könyv előál-
lításához szükséges. Rendkívüli

lehetőség, hogy ezzel a berende-
zéssel a vándorgyűlés ideje alatt
a helyszínen közelebbről és rész-
leteiben is megismerkedhetünk.
A vándorgyűlésre összeállított
könyvet pedig – ott helyben nyom-
tatva – egyedileg megszemélye-
sítve adjuk át a regisztrált részt-
vevőknek. 

A kiadványban helyet kap egy
meglepetés kisregény: Vámos
Miklós 1976-ban megjelent első
könyve a „Borgisz”. Az azóta
igen népszerűvé vált kiváló író
és kiadóigazgató inaséveinek

Kinizsi Nyomda

(kéziszedő tanonc az Egyetemi
Nyomdában) élményei alapján
született elsőnek megjelent mun-
kája. (A kisregény azóta csak egy
válogatáskötetben jelent meg,
így jóformán elérhetetlen a ké-
sőbbi nyomdász generációk-
nak!)

Az elektronizáció a nyomdai
technológiákat alapjaiban ala-
kította át. A kézi- és gépszedő
szakmák eltűnésével eltűntek a
szedőtermek is, melyek nem
csak hétköznapi munkahelyek
voltak. Évszázadokon át valódi,
a szó eredeti értelme szerinti fó-
rumok. A mai nyomdászok már
természetes módon kezelik a
nyomdavilág technikai élvona-
lába tartozó berendezéseket. De
ha tudni szeretnénk hova tar-
tunk, nem szabad felednünk
honnan jöttünk.

Az idei vándorgyűlés program-
jával e kettőt együtt szeretnénk
szolgálni. 

Megnézhetjük, kipróbálhat-
juk, mi jelenti ma a technoló-
giai lehetőségek csúcsát, és köz-
ben tisztelgünk szakmáink kéz-
műves korszakának és kiemel-
kedően teljesítő – esetleg néha
kicsit gyarló – elődeinknek!

A rendezvényre jelentkezni tit-
kárságunkon, a 06-1-467-0633-
as telefonszámunkon, e-mailen:
pnyme@mtesz.hu és legfőképp
online-regisztrációval a www.
magyarnyomdasz.hu/pnyme/
2007/van dor/vandor.phpcímen
lehet.

Találkozunk Debrecenben!

Kartonpack Nyomda

Alföldi nyomda, Huszár Gál szobor


