
Kedves Olvasónk!

Jelen számunk a digitális technológiával, ezen belül is a digitális nyom-
tatással, kiemelten foglalkozik. Már lapunkat kézbe véve feltűnik egy
különlegesség: a borítónk egy hibrid nyomat, ami digitális nyomta-
tással és ofszettechnológiával készült. Az előlap ofszetnyomtatással
és „digitális formalakkal”, a fül digitális nyomtatással készült. Külön
felhívnám a figyelmet a „clear toner” újszerű látványára, ami akár pél-
dányonként más-más rajzolat megjelenítésére is alkalmas. Ezzel is
hangsúlyozni szeretnénk, hogy a folytonos fejlődés újabb és újabb
technológiai lehetőségeket, kooperációs alkalmakat kínál. Ezúton is
köszönet közreműködő partnereinknek: Palatia Nyomda Kft., Qualité
Digitális Nyomda, Prime Rate Kft.

Exkluzív mellékletünk, amit olvasóink igényelhettek, az első ötszáz
regisztráló részére névre szólóan készültek. 

A digitális technológia nélkül elképzelhetetlen bármilyen nyomdai
berendezés működése. Itt nem is a vezérlő automatikákra vagy a ter-
melés szervezésével kapcsolatos információáramlásra gondolok el-
sősorban, hanem egyszerűen az ügyfelekkel való kapcsolattartásra.
Világszerte 80 milliárd e-mail üzenet keletkezik naponta, a Pingdom
webstatisztikai szolgáltatás több forráson alapuló kimutatása szerint
2010 júniusában az internethasználók száma 1,97 milliárd volt.

Japánban a természeti katasztrófa gazdasági hatásait még nem le-
het pontosan felmérni, de annyi biztos, hogy a nyomdaipart is érinti
számos gyártó, alkatrész-beszállító tevékenysége kapcsán a tragédia. 

A digitális technológia képviselői között beindult számos fúzió,
együttműködés, kooperációs szerződés, ami erősíti az összefogást
technológiai értelemben is. Jelen számunkban és honlapunkon is ol-
vashatnak a téma részleteiről.

Az aktuális műszaki-technikai hírek mellett most sem maradhatnak el
a szakmatörténeti cikkeink, ez alkalommal Bánfi Szilvia, Timkó György
és Gécs Béla írásait ajánlom.

Lapunk csaknem egy évtizede Maczó Péter vezetésével Grafika a
Grafikában címmel grafikusok, tipográfusok színe-javának munkássá-
gát bemutató pompás grafikákkal, egyedi nyomatokkal illusztrált cik-
kekben gyönyörködteti olvasóinkat. Idén március 15-én két grafikus-
művész – akiknek lapunkban megjelent illusztrációkkal gazdagított
bemutatkozása – nagy elismerésben részesült: Orosz István Kossuth-
díjat, Kiss István Ferenczy Noémi-díjat kapott. Ezúton is gratulálunk
az elismeréshez!
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