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Új internetes információforrás
A Carl Hanser kiadóvállalat és a KI Kunststoff Information közösen ala-

pította meg a Kunststoffweb GmbH-t, amely www. kunststoffweb.de címen ad
a világhálón a műanyagiparról információt a németül beszélő európai térség
számára. 2001. október 25-én, a düsseldorfi műanyag-kiállítás, a K 2001 nyi-
tónapján indították meg ennek az információs portálnak az angol változatát
www. plasteurope.com címmel. A Plasteuropa a Kunststoffweb kiterjesztésé-
nek tekinthető a teljes európai műanyagpiacra, mégsem teljesen azonos vele. 

Az új portál nem foglalkozik az e-kereskedelemmel. Fő feladatának a
speciális szakmai és iparági információk közvetítését tartja.

A Plasteurope.com felépítése hasonló a Kunststoffweb.de-éhez; az ér-
deklődő a különböző főcímek alatt találja meg az őt érdeklő adatokat. Ha a
News Ticker-re („hírtávíró”) kattint, a naponta közzétett rövid műanyagipari hí-
reket olvashatja, közöttük a „hét sztoriját”. A Technical reports főcím alatt ta-
lálható az adott hónapban a Kunststoffe/plast europe folyóiratban megjelent
szakcikkek összefoglalása. Mindkét témakör archivumából előhívhatók a ré-
gebbi közlemények is. A New Products (új termékek) főcím alatt a piacon
megjelent új termékekről lehet tájékozódni, amelyek listáját hetente aktuali-
zálják. A három témakörhöz a Kunststoffe/plast europe folyóirat szerkesztősé-
ge és a Plastics Information Europe (PIE) szállítja az információkat.

A Suppliers Guide a cégekről, ezek gyártmányairól és szolgáltatásairól ad
áttekintést. A szabadon használható adatbankok könnyen kezelhetők. A cégek
saját adataikat közvetlenül vihetik be a rendszerbe.

Bizonyára sokak munkáját könnyíti meg a Links (kapcsolat), amely az eu-
rópai műanyagipari szervezetek és egyesületek címlistját tartalmazza. Ha az
országok szerinti sorrendben felsorolt szervezetek közül a keresettre rákattin-
tanak, a képernyőn megjelenik annak a honlapja.



A Research & Education (kutatás és oktatás) részletesen ismerteti a né-
met WAK (Wissenschaftlicher Arbeitskreis Kunststofftechnik, Műanyagipari
tudományos munkacsoport) tevékenységét és tagjait. Az adatokat hamarosan
kiegészítik a többi hasonló európai intézmények adataival.

A plasteurope.com teljes tartalma szabadon felhasználható, regisztrálás
nélkül. Az adatok könnyen megtalálhatók, a teljes rendszer könnyen áttekint-
hető, egyszerűen kezelhető. A témaköröket hamarosan kiegészítik Career,
Company Profiles és Bookshops (karrier, cégprofil és könyvesbolt) főcímekkel. 

Diákfórum a „mindent tudó” műanyagokról
a K 2001-en

A német mérnökegyesület (VDI, Verein Deutscher Ingenieure) műanyag-
ipar részlege a K 2001-en diákfórumot rendezett, amelyen pályaválasztás előtt
álló tanulóknak mutatta be a műanyagipar várható jövőjét és személyes lehe-
tőségeiket ebben az iparágban. A 300 résztvevő diák megtudhatta, hogy az
autógyártás mellett Európában a műanyaggyártás az egyik vezető iparág,
amelynek eredményeit a számítógépes tervezőtől a gép- vagy repülőgép-
gyártóig valamennyi szakember felhasználja és igényli. A fiataloknak bemu-
tatták mi mindent lehet „varázsolni” műanyagból: mobiltelefont, CD-t, gör- és
hódeszkát, és mindezt a szivárvány minden színében. Ezután vállalatok és
kutatóintézetek szakemberei tájékoztatták őket a továbbtanulás és a képzés
lehetőségeiről. Az ilyen képzésben részt vevők és a már alkalmazásban levő
idősebb társaik saját tapasztalataikról is beszéltek.

A diákfórum kiemelkedő eseményeként kisebb csoportokban bemutatták
a fiataloknak a kiállítást, amely jól szervezett üzemnek tűnt: számos gépen a
mindennapok használati tárgyait gyártották. 

A VDI műanyagipari részlegének erős meggyőződése, hogy a fiatal mér-
nökök és mérnöknők szakmai kilátásai a műanyagiparban jobbak, mint valaha,
mert ennek az iparágnak egyre nagyobb szüksége van jól képzett szakembe-
rekre. A jövő műszaki fejlődésének egyik meghatározója a műanyagok fej-
lesztése lesz. A fiatalokra itt izgalmas feladatok várnak, és unatkozni egyikük
sem fog. 

(Pál Károlyné)
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