Kedves Olvasónk!

Az idei ősz a megszokottnál is nagyobb szakmai pezsgéssel, rendezvények sokaságával kényeztette a szakmai közönséget, melyek
közül többről a Magyar Grafika hasábjain is megemlékezünk.
Ezt az évet Gyomaendrődön Kner emlékévvé nyilvánították, programsorozattal ünnepelték a nyomda 140 éves jubileumát, és a két
település Gyoma és Endrőd egyesülésének 40. évfordulóját. Az emlékév nyitó eseményeként február 3-án a Határ Győző Városi
Könyvtárban bemutatták a nyomda alapítójának húga, Kner Piroska
által 1915-ben írt, máig kiadatlan szakácskönyvét. A szerző életét
a családi levelezés és más dokumentumok alapján Parti Nagy Lajos
önálló kötetben mutatja be. A Kner emlékévhez pályázatok, kiállítások és online játékok is kapcsolódnak. A Gyomai Kner Nyomda
a Kner Talks sorozat keretében rendezett találkozón emlékezett meg
a jubileumi évről, amiről a 4. oldalon kezdődő cikkben számolunk be.
Gratulálunk a 39. Hungaropack Magyar Csomagolási Verseny és
a fennállásának huszadik jubileumát ünneplő Arany Rajzszög Verseny
győzteseinek. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy Maczó
Péter, a PNYME, a Magyar Grafika arculatának tervezője és a Grafika
a Grafikában rovat gazdája – sok egyéb megtisztelő cím mellett –
a magyar tervezőgrafikáért tett tevékenységéért az Arany Rajzszög
díjat kapta.
Ismét nagy lelkesedéssel készülünk a Grafikarácsonyra, ami újra
az Óbudai Egyetemen és a Kiscelli Múzeumban kerül megrendezésre több szakmai partner összefogásával. Célunk, hogy a résztvevő diákok és tanáraik számára hasznos, értékes, inspiráló összejövetellel köszönjük meg a figyelmet és az aktív részvételt.
Szeretettel ajánljuk a csomagolás- és grafikai tervezőknek a Metsä
Board pályázatát, amiben a jövő hulladékmentes csomagolásának
megtervezését adták feladatul. A nemes kihívás győzteseit értékes
nyereményekkel jutalmazzák!
A tél felé közeledve programokban és feladatokban gazdag időszak
krónikásaként kívánjuk minden kedves olvasónknak, hogy legyen
elegendő ideje megpihenni, erőt gyűjteni és tájékozódni a szakma
eseményeiről a Magyar Grafikát olvasva.
Tisztelettel:
főszerkesztő
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