GEZİCİ BASIMEVİ
Hollanda'da icat edilen ve çalışmaya konan gezici matbaa, ümmi
likten kurtarma (Alphabetisation) ile ilgili projelerin hizmetinde kul
lanılmak üzere, kalkınma yolundaki memleketlerde çalıştırılmak ama-'
çile Unesco'ya arzedildi.
Hollanda hükümeti İran'a yaptığı gibi Endonezya'ya da bu tip
bir matbaa hediye etmeye ve bu tarzda, iki taraflı yardımın dünya
çapında bir kampanyaya dahil edilebileceğini göstermeğe karar verdi.
Diğer üç ünite halen inşa . halindedir.
Pakistan'a gönderilecektir.

Kenya'ya, Kolombiya'ya,

Baskı malzemesi 9,50 m. uzunluğunda bir kamyona yerleştiril
miştir. Yeni okumaya başlayanlara tahsis edilecek okuma malzeme
sinin basılmasını merkeziyetten ■ kurtarmak için bu ünite hizmet göre
cektir. . Kamyonlar bir bölgede hareket edecekler ,tecrit edilmiş böl
gelerdeki toplulukların öğretmenlerine, onbeş günde bir 3-4 yaprak
tevzi edecekler, bunlar kendilerinin ilgilendiği (Teknik öğretim, Tarım
sal ve Kültürel Öğretimle ilgili) konular olacak ve bu işe dahil çeşitli
grupların bilgi seviyeleri ve mahâlli şartlar hesaba katılacaktır.

Gezici matbaa, tamamile özerktir, kendi öz enerji kaynaklarını
ve malzemesini kullanır. Bunların hepsi, taşıyacağı faydalı yükü 7.000
kg. olan bir Daf kamyon içine yerleştirilmiştir. Karoseri çelikten
yapılmış ve üzeri alüminyum kaplanmış olan, 7 cm. kalınlığında ayrı
ayrı panolardan müteşekkildir. Kamyonun iç boyutları 9,50 X 2,50
metredir.
Arabanın içinde sıcak soğuk . hava tertibatı vardır. Kamyonun bir
kısmı oturma için, bir kısmı da baskı atelyesi olarak ayrılmıştır.
Baskı kısmı aşağıdaki şekilde teçhiz edilmiştir.

— Tertibat : Bir makina, IBM direksiyon, bir fotoğraf titrözü
(çözeltilerin asitlik ve bazlık derecesini ölçen âlet) büyük boyuttaki
harfleri yazmak için ağrandisör’ü ile beraber Starlettograf,
— Laboratuvar : Röprodüksiyon için hazır olan, klişe kağıt
üzerindeki bütün mizanpajları kopye etmeğe yanyan bir Etek kamera,
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— Baskı : Bir Ofset Rotoprint R. 40 presi, forma 24,5 X 34 cm,
— Şekil verme : Bir katlama makinası, bir elle çalışan agraföz
(formaları telle birleştirme âleti).
Kamyon aşağı yukarı 1.000 kg. kağıt taşıyabilir; ayrıca baskı
için lüzumlu malzeme ile 300 kg. lık bir su deposu, keza bir Jenaratör ve bir klimatizatör'e de sahiptir.

Bir ton kağıt günde 15.000 sayfa basmaya yeter, bu da forması
24,5 X 17 cm. olan 64 sayfalık 500 broşür eder. Bu minval üzere,
lüzumlu kağıt miktarı 15 ve 30 alfabetizasiyon merkezi arasında iki
hafta süre ile bağıntı kurmaya yeter. İki veya üç kişilik bir ekip,
kamyonun bir yanında oturur ve aynı zamanda matbaayı çalıştırırlar.
Hollanda Dış İşleri Bakanlığı Milletlerarası İlişkiler Genel Mü
dürü M. Jan Meijer hükûmetiniri, adı geçen matbaa ile ilgili bir tekli
fini Unesco ya götürdü : Deneme mahiyetinde olan ve ilk zamanlarda,
gönderilecek ünitelere eksperlerin refakat edebileceğini, Unesco tara
fından tertip edilecek bir röşerş propramı çerçevesinde bu gezici
matbaanın, halkın nazarında etkinliği ve onlara götürülmesi uygun
olacak ihtimâl dahilindeki değişmeleri belirtti.

Eğitim hizmetindeki Unesco'nun genel sekteterlik üyesi M. C.
Flexa Ribepoi Hollanda Hükümetine bu veri'den dolayı teşekkür etti.
Hizmete sunulan buluşun «eski okuma (alphabetisation) derdine
karşı yeni metodlar ve yeni hücum şekilleri yaratmak olduğunu»
büdrndk
L’Education National, 4 (Januier 1968) den
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