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Egyesületünk nyomdaipari
szakosztálya a hagyományos
könyvkötészet/végfeldol -
gozás témakörű szimpóziu-
mát közkívánatra és költség-
kímélés miatt kivételesen
budapesti üzemek megtekin-
tésével rendezte. A szakmai
előadások Gödön a hotel
konferenciaközpontjában ar-
ról szóltak, hogy milyen új és
nem szokványos feladatokat
jelent a nyomtatás utáni vég-
feldolgozásban a napjainkra
általánossá vált gyakorlat,  
a különböző nyomtatási
technológiák együttélése, 
valamint a példányszámok
hektikus mozgása stb. Mi-
lyen új műszaki, technológiai
problémák jelentkeznek 

a mindennapok során, és ho-
gyan tudják a beszállítók eze-
ket az igényeket kielégíteni?
Mindezek mellett természe-
tesen az ágazatunkat sújtó
gazdasági válságról is szó
esett. Mi a helyzet határon
innen és túl, milyen egyéb
eszközeink vannak a kezelé-
sére? Tovább! De hogyan és
merre? A házigazda nyom-
dák bemutatkozásai és meg-
szívlelendő gondolataik, az
ofszet- és a digitális nyomta-
tási technológiák utáni vég-
feldolgozásról és a válságke-
zelésről témakörökkel
nyitotta a rendezvény elő-
adásainak sorát Hermann 
Tibor (Stanctechnik Kft.), 
dr. Tomcsányi Péter (Prime

Rate Kft.), dr. Kassay Árpád
(Print Self Kft.). 

Kelemen Eörs (Pytheas 
Kiadó és Nyomda) Ötlettől 
a megvalósításig – kiadói
stratégiák a csökkenő pél-
dányszámoknál címmel 
tartott előadást.

Névery Tibor az Apáczai
Kiadó tapasztalatairól és 
a tankönyvpiac jelenlegi
helyzetéről számolt be.

Szabó Szabolcs (Grimex
Kft.) Nyomdák pácban?! 
2.0 címmel a válságkezelés-
hez és hatékonyságnövelés-
hez adott hasznos tanácsokat. 

Schuck István, ifj. Schuck
István és Kühstaler György 
(a Prosystem + Siko Kft. kép-
viseletében) a nyomtatás
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utáni kiadványfeldolgozás
legújabb berendezéseit is-
mertette, amihez kapcsoló-
dóan Lőrincz István (Alföldi
Nyomda Zrt.) Könyvgyártás
a mindennapokban című
előadása nyújtott remek
szemléltetést.

Peter Berger – Scharnitzky
Ádám tolmácsolásával – 
(Horizon GmbH) A nyomat-
feldolgozás területének fej-
lesztési trendjeit és irányait
ismertette. 

Horeczki Ernő és Simon
István a Müller Martini Kft.
újdonságairól számolt be.

Mikó Sándor a PC Studio
Kft. kötészeti megoldásait is-

mertette ofszet- és digitális
nyomatokhoz. 

Az üzemlátogatásra és 
a szakmai bemutatókra a
Stanctechnik Kft.-nél, 
a Prime Rate Kft.-nél és a
PrintSelf Nyomdákban került
sor, valamint a Pauker
Nyomda és a Pytheas Kiadó
és Nyomda is vendégül látta
az érdeklődőket.

A rendezvény képei megte-
kinthetők a http://www.
pnyme.hu/2009/koteszet/
koteszet.php honlapon. 

Az előadások hanganyaga
ugyanitt 2009. július 15-étől
lesz elérhető.
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