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A régió egyik legaktívabb nyomdászszerveze-
te, a Balkán Print Fórum szokásos éves konfe-
renciáját, amely sorrendben az ötödik, Buda-
pesten rendezi meg 2010. október 14–15.között.
A rendezvény helyszíne a budai várpalotában
lévő Országos Széchényi Könyvtár reprezenta-
tív konferenciaterme. A rendezvény házigazdái
a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, a
manroland Magyarország Kft. és főszponzorként
a manroland AG (Németország).

A fórumon a Balkán Print Fórum tagállamok,
azaz Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária,
Horvátország, Macedónia, Görögország, Ma-
gyarország, Románia, Szerbia, Szlovénia és Tö-
rökország nyomdász szakmai szervezeteinek
tagjai, nyomdaipari vállalatainak vezetői, a
média és a szaksajtó, valamint az ukrán és orosz
szakmai szövetségek tagjai és oktatási intéz-
mények tanárai vesznek részt.

A rendezvényt főszponzorként a manroland
AG patronálja, amely a régió tradicionális nyom-
dagép-beszállítója, ezenkívül szaktanácsadás-
sal és -képzéssel is tevékenyen részt vesz a ré-
gió műszaki, technológiai fejlesztésében.

A konferencia első napjának programja jele-
nünk legégetőbb problémáira fókuszál a „Pré-
mium nyomtatás – kimagasló hatás, kiváló
eredmények” szlogen jegyében. Csak néhány
téma a legfontosabbak közül: Hatékonyság-
növelés és értékteremtés prémium nyomtatás-
sal; Ofszet digitálisan – „nekem is kell” üzlet,
vagy új lehetőség? Dizájnok és trendek a cso-
magolóiparban. A vitafórum a csomagolóipar
eredményeire koncentrál.

Jelentős szerepet kap ismét az oktatás kérdése,
hiszen több olyan ország ismeretes a régióban,
amelynek egyáltalán nincs felsőfokú nyomda-

ipari képzése, pedig az elengedhetetlen lenne
a jelen és jövő nyomdagépeinek, technológiá-
jának ésszerű, gazdaságos és a minőségbeli le-
hetőségeket kiaknázó alkalmazásához. 

A második napon üzemlátogatásra kerül sor.
A HM Térképészeti nyomdájában megnézhet-
jük a legtöbbünk napi gyakorlatától eltérő tér-
képnyomtatási, -kikészítési technológiákat.

Mielőtt a konferencia létrehozójáról, a Balkán
Print Fórumról mint szervezetről esne néhány
szó, érdemes arra gondolni, hogy egy szerve-
zet életképességét mi bizonyítja a legjobban.
Az évenkénti megújulás képessége, az érdekes-
nek és hasznosnak bizonyulás a közösség számá-
ra, az érdeklődés fenntartása a stresszel terhelt
rohanó világban élő és dolgozó emberekben
ilyen tulajdonságokat jelent. A Balkán Print
Fórum bizonyította, hogy az életképes szerve-
zetek közé tartozik. Tartalmas programjai miatt
a résztvevők száma a kezdeti néhány tucatról
a tavalyi rendezvényre már 170 főre nőtt.

A szervezet 2006-ban alakult, bolgár kezde-
ményezésre. Az első találkozót Velingrádban
tartották, ahol a bolgáron kívül még négy bal-
kán ország nyomdász szakmai szervezetének
képviselői és nyomdavezetői jöttek össze a
manroland Ag és a Bolgár Nyomdaipari Egye-
sülés meghívására. A rendezvényen aktuális és
jövőbe mutató témák sora került megvitatás-
ra. A mottó – amelynek megadása azóta szinte
tradicionálisnak számít – „Új fejlesztések – új
lehetőségek a nyomdaipar számára” volt. A si-
keren felbuzdulva a görög nyomdászok vették
át a stafétabotot, így a második találkozót
Athénban rendezték meg. Fő témául az érték-
növelt nyomtatást, nyomdatermék előállítást
választották. Sor került egy görög nyomda be-
mutatójára is. Fontos és máig kiható esemé-
nyét jelentette a találkozónak a Balkán Print
Fórum alapszerződésének aláírása. Az akkor
még csak öt tagállam időkorlát nélkül állapo-
dott meg a nyomdaipari szövetségeik közötti
rendszeres információcserében; az új regioná-
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lis nyomtatási projektek esetére vonatkozó
kölcsönös támogatásban; rendszeresen meg-
tartott találkozókban, amelyek lehetővé teszik
a tapasztalat- és know-how-cserét, új kapcso-
latok kiépítését és a meglévők erősítését a régió-
ban; a tagok érdekképviseletében az európai és
nemzetközi pályázatok kapcsán; valamint köl-
csönös segítségnyújtásban a helyi és nemzet-
közi nyomdaipari kiállításokon és kereskedel-
mi bemutatókon.

A következő esemény a drupán rendezett
manroland bemutató és az azt követő baráti
találkozó volt. Ez már minket is érintett, hi-
szen ekkor kerültünk kapcsolatba a szervezet-
tel. Felismerve a hasonló problémákat, vala-
mint az azok megoldására való igyekezetet és
együttműködési készséget, a PNYME és ezáltal
Magyarország is   kapcsolódott a Balkán Print
Fórumhoz.

A harmadik konferencia elsősorban a csoma-
golóipari szegmensre, a csomagolástervezésre
és az oktatásra fókuszált Isztambulban. A legna-
gyobb törökországi lapnyomda és egy elsősor-
ban élelmiszer csomagolóanyagok gyártására
szakosodott nyomdavállalat megtekintése zár-
ta az eseményt. 

A negyedik konferencia Bukarestben került
megrendezésre az Erdélyi Nyomdász Egyesület
szervezésében. Mottója az „Innovatív növeke-
dés az íves és tekercsnyomtatásban” a fejlesztés
és a hatékony, környezetkímélő, a fenntartha-
tó fejlődést támogató módszerek bevezetésé-
nek fontosságára utal. A vendéglátók őszintén
beszámoltak az akkor már a teljes világgazda-
ságot átható pénzügyi és gazdasági válság kö-
vetkezményeiről, az abból való kilábalásra tett
erőfeszítéseikről és a lehetséges megoldási, túl-
élési módokról. Az Intergráf képviselője a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a nyomdaipari tren-

dekről tájékoztatta a résztvevőket, az általuk
végzett elemzések alapján bemutatta a különböző
nyomdatermékcsoportok várható átstrukturá-
lódásának lefutását és módját. Az információcse-
re hatékonyságának növelésére beharangozták
a BPF hírlevelét, amely 2009 decemberétől ne-
gyedéves gyakorisággal látja el feladatát a szerve-
zet honlapján.

A Balkán Print Fórum találkozóin nemcsak a
tájékoztatást nyújtó előadások fontosak, hanem
az egy-egy témában folytatott szakértői meg-
beszélések, vitafórumok is. Tavaly például külö-
nösen nagy figyelmet kapott az oktatás kérdése.
A résztvevők megbeszélték tapasztalataikat, és
közös oktatási programok létrehozásának irá-
nyába is megtették az első lépéseket.

Külön előnye a rendezvénynek, hogy alkal-
mat ad regionális kapcsolati tőkénk növelésére.
A résztvevők között olyan személyes kapcsola-
tok alakulhatnak ki, amelyek lehetővé tehetik
a közös vállalkozásokat, az egy-egy pályáza-
ton való közös részvételt. Mindezt természete-
sen a fontos és sokszor kinyilvánított alapelv,
a kölcsönösség figyelembevételével tehetjük
meg.

A Budapesten megrendezésre kerülő 5. Balkán
Print Fórum konferencia szlogenje, a „Prémium
nyomtatás – kimagasló hatás, kiváló eredmé-
nyek” kifejezi azt a minőségi színvonalat, amely
segíthet a jelenlegi gazdasági nehézségek le-
küzdésében. Az előadók kifejezett célja, hogy ta-
pasztalataik, munkamódszereik megosztásával
támogassák a tagországok nyomdavállalatai-
nak, nyomdászainak munkáját, így mindany-
nyiunk számára fontos lehet, hogy meghall-
gassuk őket. 

A rendezvény részletes programja letölthető
honlapunkról, a http://www.mgonline.hu/files/
2010_08_30 balkanprint linkre kattintva. 


