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Könyvkötô-szimpózium, Dabas, 2005. április 7–8.

A szimpózium témája
Hol tart ma a nyomtatás, és
merre tovább? – kérdeztük januárban az ofszet nyomtató
szimpóziumon, Gyulán. Mivel
üzemlátogatásaink egyik helyszíne a csodálatos kiállítású albumokat nagy szériában gyártani képes Dürer Nyomda volt,
már ott sokakban megfogalmazódott a kérdés: mitôl egyedi és ugyanakkor mitôl lesz
mégis termelékeny egy kötészet? Hogyan lehet napjaink
korszerû technológiáit a kézmûves hagyományokkal eredményesen ötvözni?
Az elmúlt években az elektronizáció és a digitalizáció a nyomtatványgyártás nagy hármas
egységébôl (nyomóforma-készítés – sokszorosítás – végfeldolgozás) az elsôt totálisan átalakította, a nyomtatást látványosan új alapokra helyezte,
míg a kötészetet látszólag alig
érintette. A felszín alá nézve viszont itt is látszik, hogy a termelékenység és a „beépített”
minôségi termelésre képesség,
a kézmûves kiállítású termékek
egyediségét és fajtaféleségét a
nagyobb szériák lehetôségével
ötvözô megoldások már egy
egészen más kötészeti kultúrát
jelentenek. Az utóbbi évek fejlesztései a kötészetekben is új
lehetôségeket nyitottak, és hatalmas fejlôdést produkáltak.
A drupa óta eltelt idô talán elég,
hogy a gyártók, szállítók mérleget készítsenek: beváltak-e az
elôzetes várakozások; igazolódnak-e a nyomtatás jövôjére
hírlevél 2005. MÁRCIUS

született koncepciók; mely mûszaki fejlesztések maradnak életképesek; indukált-e lényeges
változásokat a drupa a könyvkötôk életében; melyek az új
trendek a nyomtatott kommunikáció területén?
A szimpóziumot fôként azoknak
az újdonságokra nyitott kollégáknak rendezzük, akik minél
több forrásból szeretnének tájékozódni a legkorszerûbb berendezések, anyagok és mûszaki megoldások használati
értékeirôl. És nem marad el az
új lehetôségek alkalmazásához
elengedhetetlen szakmai képzés és továbbképzés lehetôségeinek megvitatása sem.

A szimpózium programja

HELYSZÍN, IDÔPONT:

ÁPRILIS 8., PÉNTEK

Dabas
(Sarlóspuszta, lovasfogadó)
2005. április 7–8.
(csütörtök–péntek)

10.00 – 12.00 Üzemlátogatás:
Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Rt.,
Keményfém Kft.
12.30 – 14.00 Fakultatív ebéd
a Dabas-Motel éttermében,
hazautazás

HÁZIGAZDA:

Dabasi Nyomda Rt.,
Keményfém Kft.

ÁPRILIS 7., CSÜTÖRTÖK

10.00 – 12.00 Érkezés,
regisztráció
Sarlóspusztán a fogadóban
12.00 – 13.30 Ebéd
14.00 – 19.00 Szakmai elôadások a Sarlóspuszta
konferenciaközpontban
a míves szortiment kötészetek
lehetôségeit túlszárnyalni
képes legkorszerûbb kötészeti
eljárásokról és végfeldolgozási
lehetôségekrôl.
Szakmai kerekasztal.
20.00 – Könyvkötôbankett,
baráti találkozó
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Jogi tagok értekezlete
2005. március 24.

A Magyar Graﬁka és a Papíripar
közös terjesztésû melléklete,
amelyet a Papír- Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület ad ki, a Iarigai,
az Eucepa és az ATypI tagjaként.
HU ISSN 0479-480X
A hírlevél szerkesztéséért felelôs
az egyesület ügyvezetôje
Telefon: 457 0633
Honlap: www.pnyme.hu
E-mail: pnyme@mtesz.hu
Felelôs kiadó: az egyesület fôtitkára
Megjelent 3000 példányban,
2005. március
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Jogi tagjaink soron következô,
2005. évi találkozóját március
24-én, csütörtökön délelôtt, a
Hungexpo kiállítási területén
található „Európa Ház” konferenciaközpontban rendezzük
meg.
Az értekezlet legfontosabb témái a 2005. október 11–14. között ismét megrendezésre kerülô Printexpo és Budatranspack kiállítások, melyek sikeréhez egyesületünk az idén is
szakmai kísérôrendezvények
szervezésével járul hozzá.
Tavaly igen sikeres volt a drupa-tájékoztatóval közösen lebonyolított értekezletünk.
Ezen felbátorodva választottuk, hogy idén a Hungexpóval,
mint a szakkiállításaink gazdájával és szervezôjével közösen
rendezzük meg az értekezletet.
Annál is inkább, mert a drupával ellentétben nagyon sok
tagunk ezeken a kiállításokon
már közvetlen kiállítóként –
terület- és szolgáltatás-megrendelôként – is érintett, és különösen számukra nagyon hasznos lehet a jelentkezési határidôk lejárta elôtt egy kötetlen,
de mégis hatásos eszmecsere a
szervezôkkel.

IDÔPONT:

2005. március 24. 09.30–13.00
HELYE:

Európa Ház – Hungexpo
25. pavilon, Budapest
PROGRAM:

09.30 – 10.00 Érkezés,
regisztráció,
kötetlen beszélgetések
10.00 – 12.00 Értekezlet
és konzultáció
◆ Rövid tájékoztató az egyesület elmúlt évi és ez évre
tervezett programjairól,
tevékenységérôl
◆ Hungexpo részletes tájékoztatója a 2005. évi Budatranspack & Printexpo
szakkiállítások elôkészületeirôl
◆ Az egyesület tájékoztatója
a szakkiállításokhoz kapcsolódó szakmai programokról és
lehetôségekrôl
◆ Hozzászólások, vita
konzultáció
12.00 – Büfé
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Nyomdász vándorgyûlés 2005
Nyíregyháza, június 2–3.

Az immár hagyományos
Nyomdász Vándorgyûlést
idén Nyíregyházán,
június 2–3-án rendezzük.
Mottó: Az Unióba és tovább

A patinás Nyíregyháza és környéke az ország egyik legdinamikusabban fejlôdô régiója, az
ukrán és román határ közelsége
révén nem csak logisztikai, hanem az uniós intézményrendszer szempontjaiból is nagyon
felértékelôdik.
A városban és környékén a
nyomdaipar szinte minden ágazata és termékköre megtalálható. Íves és rotációs, ofszet,
flexó és digitális nyomtatótechnológiák, a bankjegyeken kívül
jóformán minden egyéb termékkör, és a korábbi ATB, ma
Meiji Rubber Europa révén még
nemzetközileg is jelentôs nyom-
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daipari anyaggyártás is folyik.
A helyi nyomdászok bizakodóak, de ugyanakkor félnek is e
hídszerep hatásaitól. Nem mindegy, hogy piacteret adunk a
kelet–nyugati áruforgalomnak,
vagy aktív szereplôivé válunk e
legperspektivikusabb piacnak.
◆

Lassan már egy éve vagyunk az
Unióban, és ennek hatása a mi
szakmáinkban is egyre jobban
érzôdik. Az internet/elektronizáció/digitalizáció generálta új
életmódváltozások pedig az
átlagosnál jóval nagyobb hatással vannak iparágunkra.
◆

Nyíregyháza az Unióból kívülrekedt szomszédoktól nézve a
nyugati világ kapuja, valóságos
„sengeni végvár”. A nyomdászok is valóságos végvári vitézek: a nyomtatásban közvetített kultúra védelmezôi.

Az idei vándorgyûlés programjával ezekhez a végvári viadalokhoz kívánunk segítséget adni. Ahogy minden menedzserképzô legelsô óráin tanítják:
elébe menni a változásoknak!
◆

Vendéglátó nyíregyházi cégek:
Color Pack, Dunapack,
Elektrolux digitális nyomda,
Meiji Rubber
(ATB gumikendô),
Nypa-Flexo, Start Nyomda.
◆

A helyi adottságok következtében most is több szállodában
tudjuk csak elhelyezni a résztvevôket. A részletes lehetôségeket március végétôl megtalálják honlapunkon.
Kérjük, minél elôbb jelentkezzenek, hogy az Önök számára
legkedvezôbb szállodákban biztosíthassunk elhelyezést, mert
várhatóan nagy az érdeklôdés!
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Gutenberg-fesztivál
Nyomdaipari hagyományok
Amerikában
A Gutenberg-fesztivál az amerikai nyomdászszövetség legrangosabb rendezvénye, az
idén már új helyszínen, a Los
Angeles Convention Centerben
kerül megrendezésre. A Long
Beach-i helyszín lecserélését a
konferencia és kiállítás egyre
nagyobb nemzetközi elismertsége és presztízse indokolta.
A rangos „belvárosi” helyszín:
itt zajlottak például az elnökválasztási kampányrendezvények is, még vonzóbbá teszi a
fesztivált a kiállítók és a szakmai
látogatók számára egyaránt.
Idén fokozott hangsúlyt ad az
eseményeknek, hogy a drupa
2004 különösen tanulságos és
megrázó volt az amerikai nyomdászok számára, mert ismét és
látványosan igazolódott, hogy
a nyomdaipar központja továbbra is Európa, a második helyen pedig Japán áll, most már
több más kelet-ázsiai országgal
csoportot alkotva. Az amerikai
mentalitás az ilyen esetekre
nem a meghátrálást, hanem a
„csak azért is megmutatjuk”
viselkedést jelenti, ezért igen
érdekesek és fontosak lesznek
az idei amerikai szakmai események. Ezeken belül a két legfontosabb: nyár elején Kalifor-
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niában a Gutenberg-fesztivál,
és majd ôsszel Chicagóban a
Print 2005.
Mindkét esetben nagyon sok
európai résztvevôre számítanak a szakmai programokon és
a kísérôrendezvényeken is.
Megragadva a nem mindennapi alkalmat és kihasználva a
dollár gyengélkedése miatt különösen kedvezô feltételeket,
Magyarországról is szervezünk
szakmai utazást. Célunk, hogy
bepillantást nyerjünk az amerikai nyomtatványpiac szereplôinek belsô életébe, és közvetlen ismereteket szerezzünk a
nyomtatott kommunikáció új
trendjeirôl.
Utazás idôpontja:
2005. április 25.–május 3.
(9 nap 8 éjszaka)
Las Vegas kiegészítéssel:
április 25.– május 5.
(11 nap 10 éjszaka)
A programokkal kapcsolatban
bôvebb felvilágosítást a honlapunkon: www.pnyme.hu címen vagy a PNYME titkárságán
(telefon: 457 06 33 esetleg
pnyme@mtesz.hu) kaphatnak.
Jelentkezési határidô:
A Z O N N A L !
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Honnan jön a konkurencia?
Havannai tanulmányutunkról…

Kuba természeti adottságai miatt a magyar utasok körében is
egyre népszerûbb úti cél, és a
beutazás is egyre egyszerûbb.
Csupán az alacsony árszint lett
a múlté.
A kubai nyomdaipar hasonlóan
centralizált, mint Kelet-Európában volt egy-két évtizeddel
ezelôtt.
A huszonhárom provinciára tagolt tizenegymilliós országban
negyvennyolc fontosabb nyomda üzemel. Ezek között van már
olyan is, amely panamai érdekeltséggel, vegyes vállalatként
mûködik. A látogatás legnagyobb tanulságai:

◆ A kubai nyomdák is készen

állnak arra, hogy szabad kapacitásaikkal betörjenek az európai piacra, és a korábbi kapcsolatok miatt ezt az offenzívát szívesen kezdenék a keleti
régióban. (Mintha mi itt kapacitás szûkében lennénk!)
◆ A másik tanulság, hogy szintén a korábbi jó viszony miatt
szívesen vennék, ha rajtunk
keresztül kereskedhetnének.
Hatalmas lehetôséghez juthatna például az, aki most kockáztatna ott egy konszignációs raktárt! Most még mindent lehet! De ha hazatérnek
az amerikai emigránsok…

A nyomda dicsôségfala. Itt még
nem láttunk Pro Tipográfia díjat,
de nagyon jó úton haladnak, és
ha nem vigyázunk, felénk veszik
az irányt

A felsô sorban jobb szélen Chino
„Józsi" a kalauzunk, akirôl még
biztosan sokat fogunk hallani.
Mellette és a felsô sor bal szélén
a nyomda két vezetôje
hírlevél 2005. MÁRCIUS
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Idôpont
03. 13–15.
03. 15–17.
03. 17–20.
03. 30–04. 01.
04. 04–07.

Ország
Anglia
Anglia
Németo.
Kína
Franciao.

Helyszín
London
Birmingham
Lipcse
Sanghaj
Nizza

Rendezvény
London Book Fair
Flexo 2005 (The 5th Flexographic … exhibition
Leipziger Buchmesse
Sino Corrugated
Tissue World 2005
7th Int. Conference & Exh. for the Tissue Business
04. 05–08.
Ausztria Linz
DataPrint
04. 04–07.
Németo. Darmstadt
Farbe beurteilen und steuern Kongress & workshop
04. 10–13.
USA
New York
Paper Week
04. 11–12.
Németo. Berlin
5. Pro Carton Fachkongress
„Verpackung, Design und Marketing”
04. 11–13.
USA
Orlando (Fl)
VuePoint 2005
04. 18–20.
Németo. Karlsruhe
RESALE 2005 11.
Int Messe für gebrauchte Maschinen und Anlagen
04. 19–22.
Lengyelo. Poznan
poligrafia 2005
04. 21–27.
Németo. Düsseldorf
Interpack
04. 28–30.
USA
Los Angeles
Gutenberg Festival
05. 11–15.
Kína
Peking
China Print 2005
The 6th Beijing Int. Printing Technology Exhibition
05. 17–20.
Szlovákia Brno
Embax-Print 2005
05. 17–20.
Vietnam Ho Chi Minh City Print & Pack Viethnam
05. 17–22.
Töröko. Isztambul
10th Printing and Paper Industry Fair
05. 27–06. 05. Spanyolo. Palma de Mallorca Fiera del llibre
05. 31–06. 04. Németo. München
Fespa 2005
Int. Ausstellung für Siebdruck und Imaging
06. 03–05.
USA
New York
BookExpo America
06. 07–10.
Horváto. Zágráb
Intergrafika + Modernpak
06. 14–16.
Svédo.
Stockholm
SPCI ‘05 the World Pulp and Paper Week
International Pulp Bleaching Conference
06. 15–18.
Németo. Stuttgart
P – Internationale Fachmesse
für prozeßorientierte Packmittelherstellung
06. 28–07. 01. Németo. Wiesbaden
Zellcheming 2005
09. 04–07.
Finno.
Porvoo
iarigai konferencia
09. 09–15.
USA
Chicago
Print 05 & Converting 05
09. 20–23.
Svédo.
Stockholm
Grafex
09. 20–23.
Lengyelo. Poznan
Taropak
09. 21–24.
Belgium Brüsszel
Labelexpo Europe 2005
10. 04–07.
Franciao. Lyon
EuroPack
10. 11–13.
Franciao. Grenoble
IP 2005 + ATIP 56th Congress Annuel
10. 11–15.
Olaszo. Milánó
Grafitalia 2005 and Converflex Europe 2005
10. 12–15.
Spanyolo. Madrid
LIBER Int. Buchmesse
11. 15–17.
Kína
Sanghaj
Paperworld China
10. 18–22.
Japán
Tokió
Japan Pack 2005
10. 19–24.
Németo. Frankfurt
Buchmesse
november
Málta
Naxxar
Bookfair
2006
04. 04–11.
Anglia
Birmingham
Ipex 2006
2008
05. 29–06. 11. Németo. Düsseldorf
drupa
A színnel kiemeltekre tervezzük szakmai utazások szervezését!
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Nemzetközi és hazai eseménynaptár 2005
Várhatóan egyesületünk szervezésében, illetve részvételével bonyolított rendezvények 2005-ben

Idôpont
Március 22.
Március 24.
Április 6.
Április 7–8.
Április 7–8.
Április 20–23.
Április 25.–május 4.
Május 5–6.
Május 12–13.
Május 20.
Május 25–28.
Május 26.
Június 2–3.
Június 16–17.
Szeptember 9.
Szeptember 8–14.
Szeptember 21–25.
Szeptember 22–23.
Október 11–14.
November 10–11.
November 22.
December 2.
December 2.
December 6.

Helyszín
Budaörs
Budapest, Fô u.
Linz
Dabas–Sarlóspuszta
Gyôr
Düsseldorf
Kalifornia
Dunaújváros
Debrecen
Kiskunhalas
Budapest, OSZK
Budapest
Nyíregyháza-Sóstó
Szeged
Budapest Fô u.
Chicago
Brüsszel
Szeged
Budapest
Budapest
Budapest, Fô u.

Budapest

Rendezvény
Kihelyezett VB ülés a Budapest Papírnál
Jogi tagi értekezlet Hungexpo
Dataprint szakmai utazás
Könyvkötô-szimpózium
OSZTV-döntôk
InterPack szakmai utazás
Gutenberg-fesztivál
Környezetvédelmi konferencia + VB ülés
MNYPSZSZ közgyûlés + országos szakmai konferencia
Egyesületi Tanács ülése
Nemzetközi restaurátor konferencia
Pro Tipográfia díjátadás
Nyomdász Vándorgyûlés
Flexószimpózium
VB-ülés
PRINT 05 szakmai utazás
Labelexpo szakmai utazás
Nyomdaipari karbantartók országos találkozója
PRINTEXPO, BudatransPack, Promotion
MNYPSZSZ Menedzserkonferencia
VB-ülés
VB-ülés
Egyesületi Tanács ülése
Nyugdíjas-találkozó

Egyesületünk tavaly 821 000 forintot kapott a
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból. Köszönet mindenkinek, aki ránk gondolt
adóbevallása készítésekor, ezzel is segítve a szakmai közösség javára folytatott tevékenységünket. Legyenek biztosak benne: jó helyre kerültek
adóforintjai.
Az APEH által 2004-ben rendelkezésünkre átutalt adóforintokból – a felhasználás törvényi
korlátainak ﬁgyelembevételével – a nemzetközi
tagdíj-kötelezettségeinket teljesítettük, és tagnyilvántartásunk továbbfejlesztésére, illetve korszerûsítésére fordítjuk.

Az adóhivatal közleménye szerint az adózó állampolgárok majd kétharmada nem él a lehetôséggel és nem rendelkezik adója 1%-áról! Ugye,
Ön nem ezek közé tartozik?
Kérjük, ha környezetében vannak olyanok, akik
az 1% felajánlásában még nem elkötelezettek,
azokat gyôzze meg, hogy nemes célt támogatnak, és a szakmai közvélemény elôtt zajló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat, ha
a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
javára rendelkeznek!
Köszönjük támogatásukat.

ADÓSZÁMUNK: 19815929-2-41
hírlevél 2005. MÁRCIUS
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Százéves az ofszetnyomtatás
Nyomtatószimpózium Gyulán

2005. január 27-én, Békéscsabán, a Kner Nyomdában üzemlátogatással kezdôdött egyesületünk ez évi elsô szimpóziuma.
(Képeink ezen az oldalon: 1-4)
A nyomdalátogatás után Gyulán, a Hotel Erkel konferenciatermében kerültek megrendezésre a szakmai elôadások.
Szikszay Olivér, a nyomdaipari
szakosztály titkárának megnyitója után Fábián Endre egyesületünk fôtitkára (5), majd a
vendéglátó nyomdák képviseletében Balog Miklós ügyvezetô igazgató (6) a Royal Nyomda Kft., és Megyik András ügyvezetô igazgató (7) a Dürer
Nyomda Kft. részérôl tartott
elôadást.
Szakmai elôadások sorában elsôként Az ofszet múltja, avagy
ahogy a jövôje Heidelbergbôl látszik címmel Werner Giesa a Heidelberg Druckmaschinen AGtól tartotta meg rendkívül átfogó, de nem teljesen elfogulatlan elôadását, Vida Gellért
tolmácsolásával (8).
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A jövô az íves nyomtatásé címmel Scharnitzky József tolmácsolásával Michael Nitsche, a
MAN Roland Druckmaschinen
AG szakembere osztotta meg
gondolatait a hallgatósággal.
(9. képünk)
Mekkora kockázat napjainkban
egy ofszet rotációs beruházás?
Erre a kérdésre kapott választ a
hallgatóság Bánáti Lászlótól, az
Origo Print Kft. ügyvezetô igazgatójától. (10)
Az alkoholcsökkentés szempontjai és megoldása a nyomtatásnál
címmel érdekfeszítô elôadást
hallhattunk Harald Frey úrtól
(Unisensor), Mohor Balázs a
MAN Roland Magyarország
képviselôje tolmácsolta. (11)
Szilágyi Tamás, a Százéves az
ofszetnyomtatás kötet szerzôje
az elsô száz évsarokpontjait foglalta össze. (12)
Az elôadásokat este gálavacsora követte.
Másnap a program a Dürer
Nyomdában és a Royal Nyomdában üzemlátogatással zárult.
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Fairprint 2005
Eger

Idén jubilált a Fairprint konferencia. Egerben tizedik alkalommal jöttek össze a formakészítés területén tevékenykedô,
szakmai újdonságokra kíváncsi
kollégák. Az ez évi rendezvény
résztvevôi létszámát tekintve
gyengébb volt a korábbiaknál,
de az elôadások között volt néhány igazán érdekes, értékes,
ami miatt a résztvevôk szívesen
áldozták fel hétvégéjüket.

Radó István

Vincze István

Dr. Peller Katalin

Proszéky Gábor

Birkás Dávid

Faludi Viktória

Polló János

Kiss János

Tóth István

Bánfalvi Zsolt

Tóth Árpád

Jobbágy Ambrus

ifj. Valach András

Kelemen György

Tamási Ákos

Ortutay György

Vida Imre

Frigyes Tamás

Dr. Kovács Gábor
és az érdeklôdôk
az elôadás
egyik szünetében

A legérdekesebb elôadásokat a Magyar Grafika következô számaiban olvashatják.
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Szemtôl szemben
beszélgetés a Magyar Grafika arculatáról

A Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület
folyóirata a Magyar Graﬁka
49. évfolyamát írja.
Ez a szakmai lap nevében
rejti mindazt, ami
a nyomdaiparra sajátosan
jellemzô volt évtizedekkel ezelôtt: hogy tudniillik
a könyvek és kiadványok
tervezését még alapvetôen
nyomdászok végezték.
Jeles elôdök:
Lengyel Lajos, Szántó Tibor,
Haiman György tervezték
és írták is a lapot.
Szerzôgárdája a legjobb
igyekezettel szolgálta
a szakma érdekeit, tájékoztatta a nyomdászokat.
Az elmúlt évtizedekben
gyökeresen megváltozott
a nyomdavilág.
Ezt mindenki tapasztalja.
Ma minden más.
A Magyar Grafika is megváltozott. Az alig egy éve
kezdôdött változásnak,
a lap és a kiadó új arcának
bemutatására szívesen
látjuk olvasóinkat, az érdeklôdôket a Papír-és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
székházában (Fô utca 68.)
2005. március 30-án szerdán
délután 3 órakor.
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Szerkesztôi nívódíj
Gratulálunk a Papíriparnak!

Vámos György szerkesztôi nívódíjat kapott a Papíripar! Így
mostanra már egyesületünk mindkét szaklapja nívódíjjal
büszkélkedhet. 2005. február 17-én a Magyar Tudományos
Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete tizenöt évvel ezelôtti megalapításáért és azóta a mûszaki élet fejlôdése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájáért dr. Polyánszky
Éva, a Papíripar fôszerkesztôje jubileumi kitüntetést vett át Komornyik Ferenctôl, az MTÜSZÚE elnökétôl. A díjátadásra a GKM
Könyvtárában került sor, ahol dr. Szanyi Tibor, a GKM politikai
államtitkára mondott beszédet.
Kedves Éva, gratulálunk a magas szintû elismeréshez!

Egyesületünkben megvásárolható szakmai kiadványok
Szilágyi Tamás: 100 éves az ofszetnyomtatás (Ezt a januári nyomtatószimpóziumunk részvevôi is megkapják.)
Dr. Kovács Gyula: Ofszetmester
Szalai Sándor: Nagyüzemi könyvgyártás
Garai Péter: Nyomdászszemmel a WINWORD-rôl
Szántó Tibor emlékkönyv
Duklai József–Garai Péter: Ismerkedés a nyomdászattal
A raszterhenger szerepe a minôségi flexónyomtatásban
Flexó nyomóforma-készítés és nyomtatás technológiája
Scripta Manent – A papír és könyvrestaurálás mûhelytitkai
Millenniumi nyomdász térkép (ívben vagy hajtogatva)
Sárközi Róbert: Grafikai technikák
Zala Tibor: A grafika története
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 1.
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 2. (szöveg)
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 3. (illusztráció)
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 4. (nyomtatás)
Scripta Manent – A papír és könyvrestaurálás mûhelytitkai
Nagy Nyomdakönyv

14

2940 Ft
4480 Ft
4200 Ft
1200 Ft
1400 Ft
600 Ft
2000 Ft
3800 Ft
2100 Ft
600 Ft
3700 Ft
3400 Ft
1990 Ft
2490 Ft
2990 Ft
2990 Ft
2100 Ft
8000 Ft
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