
Kedves Olvasónk!

A 2004-es esztendő, a Drupa és ezáltal a szakmai újdonságok éve 
lesz. Ehhez méltóan ez évi első számunk is az unikumok jegyében 
íródott, s kerül kivitelezésre. A még világújdonságként elkönyvelt 
hibridtechnológia értékesítői hazánkban is találtak olyan nyomdatu
lajdonost, aki hajlandó a magyar piacon úttörő szerepet vállalni. Ez 
a nyomda a veszprémi Prospektus Kft., jelen számunk kivitelezője. Ezt 
megelőzően és ezután is a Pauker Nyomda munkáját dicséri lapunk.

Másik figyelemre méltó különlegesség lapunk e számának kivite
lezésében, hogy a PUR-ragasztóval láthatóan nem szokványos mellék
letek biztonságos és esztétikus módon rögzíthetők a könyvtestbe. 
Erről további részleteket lapunk 27. oldalán Szalai Sándor: Brosúra 
és könyvtest készítése PUR-ragasztóval című cikkében olvashatnak.

A piaci verseny egyre inkább kiéleződik. Csak az a nyomda számít
hat a gyors sikerre, aki alapvetően mást tud nyújtani, m int a többi, 
ugyanakkor két éven belül a nyomdai munkák átlagos átfutási ideje 
mindössze huszonnégy órányira csökken. A lerövidült átfutási idők 
mellett egyre magasabb minőségi és technikai követelményeknek 
kell megfelelni.

Új szabványok, új kifejezések bukkannak fel. A változó információ- 
tartalmú nyomdatechnika (VIP) és a teljes körű szolgáltatás egyre 
inkább kitágítja a nyomdaipar követelményrendszerét és eszköztárát.

A digitális nyomtatás folytatja diadalútját, egyre nagyobb igény 
van a megszemélyesített nyomdatermékekre, ugyanakkor mindezt 
az utolsó pillanatban kell megvalósítani. Egyes becslések szerint 
a digitálisan nyomtatott termékek aránya megduplázódik idén, ami 
nem elhanyagolható, bár a termelés számottevő része továbbra is 
a hagyományos technikákkal készül.

Szaklapunk következő különszáma ismét a fiexóterülettel foglal
kozik, majd a Drupát megelőző, áprilisi megjelenésünk a vásáron 
látható újdonságokból ad előzetes ízelítőt.

Alig több m int két hónap múlva nyitja kapuit a nyomdaipar olim 
piája, amire nemcsak a versenyzőknek, de a nézőknek is jól fel kell 
készülniük, hogy az információtengerből a számukra fontos és továb
bi létüket meghatározó szakmai újdonságokat megtalálják. Készül
jenek és utazzanak velünk a Drupára!

Faludi Viktória
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