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A darmstadti székhelyű iarigai* a média-  
és grafikai iparágak kutatószervezeteinek 
nemzetközi szövetsége, fórumként szolgál 
a tudományos és műszaki információk  
cseréjéhez azon kutatási területeken, 
amelyek támogatják a tudományos és 
ipari fejlődést, a szakosodást és a nemzet-
közi együttműködést. A iarigai egyesületet 
az elnök és hat tagból álló igazgatóság 
irányítja. E munkacsoport igazgatósági 
tagjának választották dr. Novotny Erzsé-
betet, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
kereskedelmi vezetőjét, a PNYME alelnö-
két, aki egyben a Magyar Grafika szer-
kesztőbizottsági tagja is. Új tisztségéhez 
gratulálunk, és néhány kérdésünk által 
szeretnénk megismerni a iarigai-ban  
végzett munkáját.

Hány ország és hány tag vesz részt a iarigai 
szövetségben?
Az egyesület jelenlegi rendes, díjfizető tagságát 
19 ország 40 intézménye alkotja. Ezenkívül jel-
lemzően korábbi meghatározó személyek által 
reprezentált tiszteleti tagsággal is rendelkezik.

Mióta veszel részt a iarigai tevékenységében?
Először 2005-ben, előadóként vettem részt az 
akkor negyvenéves iarigai Porvoo-ban meg-
rendezett tudományos konferenciáján. Később 
is tartottam még konferenciaelőadásokat vagy 
társszerzőként szerepeltem ezekben, de 2010-
től már inkább a konferenciára beérkező, szakte-
rületemet érintő tudományos munkák bírálata 
vált feladatommá. A 2011. évi Magyarországon 
rendezett konferencia kapcsán 2010–2011-ben 
a konferencia programbizottságának tagjaként 
vettem részt az előadásra alkalmas tudományos 
cikkek kiválasztásában, a színvonalas és a lehető 
legváltozatosabb konferenciaprogram összeállí-
tásában. 2012-től a iarigai negyedévente megje-

lenő JPMTR (Journal of Print and Media Tech-
nology Research) című folyóirat tudományos 
tanácsadó bizottságának is tagja vagyok.

Milyen kihívások és lehetőségek várnak rád 
ebben a feladatkörben?
A szervezetben eddig végzett munkám és ered-
ményeim által kerültem képbe akkor, amikor 
új vezetőségi tagokat kerestek, ezért továbbra is 
azon szeretnék dolgozni, hogy a kiadványok és 
konferenciák tudományos színvonala a lehető 
legmagasabb legyen. Emellett úgy vélem, hogy a 
szervezet ismertségének növelésében is lehet va-
lamilyen szerepem, illetve a források hatékony 
felhasználásával kapcsolatosan lennének ötle-
teim, ha erre igényt tartanak. 

Mit tartasz legnagyobb értéknek  
a szervezet tevékenységében?
A szervezet tevékenysége sokrétű, és egyben le-
tisztult, világos célokkal rendelkezik. A tudomá-
nyos és technológiai fejlődés által bekövetkező 
változásokra reagálva újrafogalmazza az ipar-
ág szerepét, elhelyezi azt mind a belső, mind 

Magyar vezető a iarigai igazgatóságában!
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a külső környezetben. Alkalmat biztosít arra, 
hogy a tagok megoszthassák egymással tudo-
mányos, kutatási eredményeiket, gondolataikat, 
és együttműködhessenek, ha azt úgy kívánják. 
Mindemellett publikálási lehetőséget biztosít, 
nyitottan, nemcsak a tagság számára, valamint 
ösztöndíjjal támogatja a fiatal kutatók cseréjét a 
tagintézmények között.

Milyen fórumokat és kiadványokat jegyez  
a iarigai, és ez kiknek és milyen feltételekkel 
hozzáférhető?
A iarigai egyik legfontosabb fórumai az évente 
más-más helyszínen megtartott tudományos 
konferencia és az alkalmanként megtartott, stra-
tégiai kérdéseket megvitató szűkebb körű talál-
kozók. A konferencia nyílt, azon bárki részt vehet.

A szervezet két kiadvánnyal is rendelkezik, ebből 
az egyik a konferenciatanulmányokat szerkesztet-
ten tartalmazó Advances in Printing and Media 
Technology című kötet, a másik pedig a 2012 óta 
negyedévenként megjelenő Journal of Print and 
Media Technology Research című folyóirat, amely 
az alapkutatásoktól a technológiai esettanulmá-
nyokig több kategóriába soroltan közöl tanulmá-
nyokat, illetve a témába illő egyéb híreket.

A médiumok a iarigai honlapján keresztül bár-
ki számára elérhetők. Az utolsó két megjelenés 
mindkét esetben jelszóval védett, előfizetők által 
megnyitható, de a többi szabadon, térítésmente-
sen olvasható, letölthető. 

A iarigai vezetőségi tagjaként milyen  
kutatási témákat és területeket tartasz 
kiemelten fontosnak?
Rendkívül fontosnak találom én is, mint sokan 
mások, a környezetkímélő, költséghatékony, jó 
minőségű termékelőállítás lehetőségeinek kuta-
tását, az ezekre vonatkozó eredmények megosz-
tását, legyen szó tradicionális sokszorosításról 
vagy a nyomtatás általi termékfunkciók kialakí-
tásáról. A célnak elérése érdekében nagyon mély 
betekintést kell nyernünk az alapkutatások, az új 
anyagok és technológiák, valamint ezek interak-
ciója területén. Fontosnak tartom a szabványo-
sítási törekvések megismertetését, a folyamatok-
ban való gondolkodás igényének terjesztését, 
illetve mindezek beillesztését az oktatásba.
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A nyomdák az
Agfa Graphics
megoldásait 
választják

Az Agfa Graphics már hosszú ideje a nyomdaipar 

kedvelt beszállítója, legyen szó kis családi

nyomdáról vagy multinacionális cégrol. 

Alapveto filozófiánk olyan fenntartható, könnyen 

használható megoldások létrehozása, melyek 

segítségével nem csak a nyomtatás minosége

lesz magasabb, hanem a termelékenység és

jövedelmezoség is no. Integrált nyomdai

munkafolyamat szoftvereket, CtP rendszereket, 

fomakészíto és géptermi anyagokat kínálunk

Partnereinknek. Rendszereink használatához

átfogó  konzultációs támogatást biztosítunk.

Megértettük a nyomdák igényeit, ezért

a nyomdák minket választanak.
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