Pro Typographia verseny 2009

A Nyomda- és Papíripari Szövetség által meghirdetett Pro Typograhia versenyre benevezett nyomdatermékek értékelése 2009. május
25–26-án megtörtént. Az értékelést a Szövetség által felkért héttagú zsűri végezte. A zsűritagok titkos szavazással választották meg maguk
közül az ez évben aktuális elnököt dr. Garáné
Bardóczy Irén személyében. A zsűri munkáját
a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor
Könnyűipari Mérnöki Főiskola Nyomdaipari
Intézeti Tanszék egy-egy hallgatója segítette.
A nyomdák kilenc kategóriában nevezhették
a versenykiírásnak megfelelő feltételek mellett
a megmérettetésre érdemesnek ítélt termékeiket. Ebben az évben első ízben nyílt lehetősége a Nyomdaipari Intézeti Tanszék hallgatóinak arra, hogy a Pro Typographia versenyben
részt vegyenek a „Junior” kategóriában nevezett,
valamely technológiai fázisban saját munkájukat tükröző termékekkel. Huszonhárom pályázó által benevezett száztizenhat nyomdatermék
kategóriánkénti eloszlása rendkívül változó.
Minden nyomdaterméket három zsűritag
egymástól függetlenül értékelt, az 1–10-ig terjedő értékelő skála szerinti osztályzattal látott
el. A három zsűritag által adott értékelés mate-

matikai átlaga képezte egy adott nyomdatermék értékelési szintjét, és helyezte el az adott
kategóriában pályáztatott nyomdatermékek
preferencia rangsorában. A magasan kvaliﬁkált öt pályaművet a zsűri ismételten átnézte,
és nyílt szavazással ítélte oda az arany, ezüst és
bronz fokozattal fémjelzett díjakat. Az értékelési szempontok között a szakmai, technológiai
szempontok élveztek elsőbbséget, ﬁgyelemmel arra a tényre, hogy a Pro Typographia verseny elsősorban a nyomdák produktumainak
megmérettetése. Az esztétikai szempontok,
mint a látvány, a ﬁgyelemfelkeltés alapvető
elemei az összhatás megítélésében játszottak
szerepet, amely az értékelési szempontok között
egy vizsgálati szempontként kapott helyet.
A Nyomda- és Papíripari Szövetség a 2009.
évi Pro Typographia verseny díjátadó ünnepségét a Printexpón, szeptember 23-án tartja.
A díjakat a Szövetség elnöke dr. Horváth Csaba
és dr. Peller Katalin főtitkár adja át. A helyszínen
kiállított, díjazott termékek méltó hátteret nyújtanak az elismerések átvételének ünnepélyes
pillanataihoz.
Kategóriánként a díjazott nyomdatermékek
a következők:

11.

Könyv keménytáblás

12.

Könyv kartonált

4 db

13.

Periodikák íves

8 db

14.

Periodikák rotációs

15.

Akcidens és komplex nyomtatványok

16.

Biztonsági nyomtatványok, értékpapírok

17.

Különleges nyomtatványok

18.

Csomagolóanyagok

19.

Digitális nyomtatványok

10.

Junior
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29 db

10 db
6 db
35 db
4 db
16 db
nem érkezett benevezett nyomdatermék
4 db

1. Könyv keménytáblás
Arany fokozat

Dürer Nyomda Kft.

Hágár országa

Ezüst fokozat

Alföldi Nyomda Zrt.

A Hollóházi porcelán

Bronz fokozat

Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt.

Az olvasó nők veszélyesek

Dürer Nyomda Kft.

Nagyi szakácskönyve

2. Könyv kartonált
A kategóriában nem érkezett a minősítési szintet elérő pályamű.
3. Periodikák íves
Arany fokozat

Pauker Nyomdaipari Kft.

MúzeumCafé (2009. 2. szám)

Ezüst fokozat

Pauker Nyomdaipari Kft.

Fotós Szem (2009/1. szám)

Bronz fokozat

Gyomai Kner Nyomda Zrt.

Magyar Építéstechnika (2008/9.)

Arany fokozat

Veszprémi Nyomda Zrt.

Chili Magazin 2008. június

Ezüst fokozat

Nem került kiosztásra

Bronz fokozat

PrintXBudavár Zrt.

4. Periodikák rotációs

TOP 150 Leggazdagabb

5. Akcidens és komplex nyomtatványok
Arany fokozat

Nem került kiosztásra

Ezüst fokozat

Crew Kft.

Bronz fokozat

Nem került kiosztásra

Akzo Nobel brosúra (angol nyelvű)

6. Biztonsági nyomtatványok, értékpapírok
Arany fokozat

Állami Nyomda Nyrt.

Jeles magyarok: Knézich Károly, Zrínyi Miklós bélyeg

Ezüst fokozat

Pénzjegy Nyomda Zrt.

Művészetek IV – Karácsony 2008. forgalmi bélyeg

Bronz fokozat

Állami Nyomda Nyrt.

Quatro kártya

7. Különleges nyomtatványok
Arany fokozat

Pauker Nyomda Kft.

Ezüst fokozat

Nem került kiosztásra

Bronz fokozat

Nem került kiosztásra

Caprice naptár 2009.

8. Csomagolóanyagok
Arany fokozat

Intergraf Digiflex Kft.

Optimus mosópor 9 kg

Ezüst fokozat

Perihab Kht.

Pirepack reprezentációs italdoboz

Bronz fokozat

Perihab Kht.

Imperium italdoboz

9. Digitális nyomtatványok
Benevezés hiányában nem került kiosztásra
10. Junior
Kertai Edit és Dombi Viktória (BMF): Pro Typographia verseny népszerűsítésére készülő plakátminták
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CSAOSZ különdíj

STI Petőfi Nyomda Kft.

Szamos Marcipán desszert, Szaloncukor doboz

Nyomda- és Papíripari Szövetség
Inspiráció különdíj

Dürer Nyomda Kft.

Éjjeli lepkevadászat

Codex Értékpapírnyomda Zrt.

Neogranormon booklet címke

Pauker Nyomdaipari Kft.

Hajdanvolt Úriemberek

Gyomai Kner Nyomda Zrt.

Művek Lexikona 2. kötet

PNYME
Innováció különdíj
Printinfo
Tradíció különdíj
Print&Publishing
Harmónia különdíj

Az ünnepség keretében az adományozók a
fönt látható különdíjakat adták át.

Innováció különdíj

Az ünnepség keretében tizenkilenc nyomda
kilencven termék jó minőségű kivitelezéséért
vehette át a Kiváló termék oklevelet.
A díjazottaknak és a Kiváló termék oklevéllel kitüntetetteknek gratulálunk.
Jóllehet, hogy mind a pályázó nyomdák,
mind a beküldött pályaművek száma az előző
évekhez képest jelentős mértékben lecsökkent, a beküldött termékek a szakmai igényességet, a nyomdák közötti egészséges versenyszellemet tükrözik. Bízunk abban, hogy a Pro
Typographia versenyben a 2008. évi termékeikkel nem induló nyomdák és a nem vagy
csak kevés termékkel pályáztatott kategóriák
iránti érdeklődés a 2009. évben növekedni fog,
a nyomdák közötti vetélkedésben visszaszerzi
prioritását a Pro Typographia versenyben testet öltő korrekt minőségi megmérettetés.
Köszönet a Nyomda- és Papíripari Szövetségnek, hogy évente megrendezi a nyomdák közötti nemes vetélkedést, a Pro Typographia
versenyt. Köszönet a nyomdáknak, hogy pá-
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Inspiráció különdíj

lyáztatott, kiváló minőségben előállított termékeikkel bemutatják a hagyományőrzés mellett
az újdonságokat, közkinccsé teszik a hazai technikai, technológiai színvonal produktumait.
Köszönet a zsűritagoknak a magas szakmai színvonalon végzett, igazságos értékelésért, köszönet a segítőknek azért, hogy az improduktív
apró munkát levették a zsűri válláról, és végül,
de nem utolsósorban köszönet Bede Ludmillának, aki precíz előkészítő munkájával megteremtette a zsűri számára a zavartalan, csak a feladatra koncentráló munkavégzés feltételeit.

