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A nyomdaipar fejlődése rendkí-
vüli mértékben felgyorsult az
elmúlt két évtizedben. Valóban
nem túlzás azt állítani, hogy a
hagyományos nyomdaipar 1455-
től, a gutenbergi könyvnyomta-
tástól 1985-ig, 530 év alatt, a ha-
talmas fejlődés mellett sem vál-
tozott olyan mélyrehatóan, mint
az azt követő 20 évben. Magyar-
országon ezenkívül erre az idő-
szakra esik a rendszerváltozás és
az azt követő privatizáció, amely
a nagy technológiai váltás mel-
lett alapvető strukturális és szem-
léletbeli változást is hozott.
2004. május 1-je óta pedig Ma-
gyarország EU-tagország, amely
újabb kérdőjeleket vet fel a nyom-
dászok számára.

Ebben az időszakban egyre vi-
lágosabbá vált az, hogy a nyom-
daipari szakemberek csak akkor
tudnak lépést tartani a techno-

lógiai és piaci változásokkal, ha
szinte napról napra követik a
fejlődést. Ez a szakmai informá-

ciószerzés iránti igénynöveke-
dés vetette fel bennünk a gondo-
latot egy újabb hazai nyomda-
ipari szaklap létrehozására. 

1995 májusában indult útjára
független szakmai folyóiratunk,
a Nyomdavilág.

Az első számunkban megfo-
galmazott ars poétikához  azóta
is hűek vagyunk.

„Hiszünk abban, hogy van
szakmaszeretet, amit ápolni kell.
Hiszünk abban, hogy az egyre
nagyobb információigényt csak
színvonalas folyóiratokkal lehet
kielégíteni.”

Nem kevesebbet tűztünk ki
célul, mint hogy igényes szak-
mai cikkekkel, az újdonság iránti
fogékonyság felkeltésével, a leg-
újabb technikai, technológiai
megoldások és termelési tapasz-
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talatok naprakész nyomon kö-
vetésével, valamint – amint az
a folyóirat névválasztásából is
következik – a világra nyitottan,
a külföldi szakmai tapasztala-
tok, trendek ismertetésével szer-
zünk igényes olvasótábort.

Már az első számunktól kez-
dődően folyamatosan ismertet-
tük a digitális forradalomnak a
nyomdaipart közvetlenül érintő
lépéseit, az újabb és újabb meg-
oldásokat, melyek közül nem
egyről ma már mint kiforrott
technológiákról számolunk be.

Rendszeresen készítünk ösz-
szeállításokat a legújabb nyom-
daipari alkalmazott kutatási ered-
ményekről, külföldi nyomdák
működésének tapasztalatairól,
a fontosabb hazai beruházások-
ról, termelési, szervezési újdon-
ságokról, és helyt adtunk jeles
szakmai személyiségek vélemé-
nyének is.

Mivel a nyomdaipar egyre in-
kább egy hatalmas médiaszol-
gáltató világbirodalom részt-
vevőjévé kezd válni, fontos teret
szentelünk a multimédia és a

nyomdaipar kapcsolódási pont-
jainak bemutatására.

Több rovatunkra is büszkék
vagyunk, így pl. Levél külföldről,
Tanulósarok, Rövidítések, an-
gol–magyar szakmai kifejezések,
Hírek a papíriparból, Zöld oldal,
Szakmatörténet.

Mindig nagy hangsúlyt helye-
zünk a szakmai korrektségre,
akár a szakmai kifejezésekről,
fogalmakról, a szakmai nyelv-
helyesség ápolásáról, akár a sta-
tisztikákról, trendekről legyen
szó. A Nyomdavilág 11 éve alatt
mintegy 3000 oldal terjedelem-
ben több mint 1000 szakmai
cikkel járultunk hozzá a nyom-
dásztársadalom korrekt műszaki
tájékoztatásához, a szakmunkás-
képzésben részt vevők, valamint
a Budapesti Műszaki Főiskola
nyomdász mérnökhallgatóinak
tanulásához. A tanulóknak és
a hallgatóknak a Nyomdavilág
kiadója tanulmányaik alatt fo-
lyamatosan biztosítja a Nyom-
davilág számaihoz való hozzá-
férést.

A rangos jubileum alkalmá-
ból tisztelettel és szeretettel gra-
tulálunk a Magyar Grafika sike-
réhez. Reméljük, hogy még sok-
sok éven keresztül szolgálhatjuk
közösen a szakmai fejlődést és
a haladást.

Egyesületünk szervezésében, több alkalommal is megrendezésre került szakmai tréningeket: A korszerű ofszet-
nyomtatás, és a színkezelés témákban – Szilágyi Tamás és Schulz Péter előadásában –, nagy érdeklődés kísérte. 


