Kedves Olvasónk!

A nyomdaipar minden rezdülésére érzékenyen reagál a Papír- és
Nyomdaipari Műszaki Egyesület kiadásában megjelenő Magyar
Grafika. A pandemia miatt visszaesett megrendelések, az elhalasztott szakmai vásárok, kiállítások, fesztiválok, az online csatornákra
beszűkült kommunikáció teljesen felborította eddig szokásos ritmusunkat, lehetőségeinket. Már a veszélyhelyzet kezdetén nyilvánvaló
volt, hogy óriási gazdasági következményei is lesznek a világjárványnak. Két országos felméréssel is segítettük a nyomdaipar és
kapcsolódó szakterületek érdekében eljáró szervezetek munkáját:
az NYPSZ, a CSAOSZ, az MGYOSZ, az IPOSZ és az MLE számára
rögtön, a kitöltési határidőt követően továbbítottuk az összegzést.
Márciusi és májusi „Látlelet a nyomdaipar pillanatnyi helyzetéről”
című online felmérés, illetve Fábián Endre a beérkezett adatokból
készített elemzése dokumentálja a kialakult helyzetet.
Ezek tanulmányozása mellett ajánlom a Magyar Grafika honlapján elérhető Intrum Fizetőképességi Index elemzését is, ami meglepő adatokat hozott nyilvánosságra a fizetőképesség régiónkénti
változásáról. A teljes tanulmány itt megtekinthető:
https://mgonline.hu/hirek/intrum-fizetokepessegi-index
Az online tér fokozott használatával három új rovatot is indítottunk.
A sok lesújtó hír közepette „Short + Story” címmel lélekemelő és
példaértékű rövid sikertörténetekkel adunk „lelki táplálékot” a jó
hírekre kiéhezett olvasóinknak.
Karantén színtan online feladatlapunkkal Békéssy Pál ugyanezzel a címmel megjelent oktatócikke alapján elsajátított tudását ellenőrizheti olvasónk. Ezt a feladatlapot nem csupán a szakirányú
képzésben aktívan tanuló hallgatóknak, hanem a termelésben dolgozó, tudásukat felfrissíteni szándékozó mérnököknek is ajánljuk.
Játékos kedvű olvasónk online Szakmatörténeti totó kitöltésével
pallérozhatja ismereteit, amiben tizenkét ma már csak múzeumban
használatos nyomdai eszköz vagy tárgy fotójához tartozó háromhárom állítás közül kell kiválasztani a helyes választ. A kitöltést követően automatikus kiértékelést küldünk a válaszok helyességéről,
és az elhibázott válaszoknál eláruljuk a jó megoldást is.
„A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik”. Tom Peters
idézetét ajánlva kívánok mindenkinek pozitív irányú változást, bármi
is vár ránk a következő hónapokban!
Tisztelettel:
főszerkesztő
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