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Бъдещето на печата

The Future of Printing

Уважаеми читатели,

вече можете да закупите сп. Полиграфия

от книжарниците на националната верига „Хеликон“.

София:

бул. Патриарх Евтимий 68

бул. Цар Освободител 4 (фоайето на Гранд хотел България) 

бул. Ал. Стамболийски 17

Пловдив: ул. Райко Даскалов 13

Варна:

Tърговски център „Central Plaza“, ул. Никола Вапцаров 25 б

Пикадили Запад (до Практикер), бул. Вл. Варненчик, 268

Бургас: пл. Тройката №4

Стара Загора: ул. Цар Симеон Велики 102

The clock is ticking fast for the world printing industry. The enor-

mous production overcapacity in the printing industry became ob-

vious only within a few months after the financial and economic 

crisis doubtless seized the global markets. The continuously grow-

ing share of information on the Internet, the favourite media of the 

young generation on our planet, combined with the end of some 

of the largest newspapers in the world, with more than 150 years of 

history, and their transformation into online information sources are 

the facts that confirm the coming powerful trends in the restructur-

ing of the printing business.

Extremely different are the experts’ opinions about the future of 

print. Along with the most pessimistic forecasts we hear objectively 

cheerful expectations about the healing effect of the crisis, which 

can ensure the successful development of the industry in the next 

20 years. Today it may sound curious, but maybe we will not wait 

too long for that moment when the books will become unique luxu-

ry products, not affordable for everyone. On the other side, we are 

not indifferent to the big love of the printed products shown today 

by printers, artists and book publishers. They are holding books 

in their hands, carefully examining the layout and the print quali-

ty, turning over their pages, enjoying the sound of the paper and 

the feeling of the contact with the print product. Is it possible that 

this physical and spiritual connection to the book will remain only 

a nostalgic whiff of the past? I do not believe it. The memory and 

the spiritual impetus of the mankind have to be recorded and per-

petuated for the generations. These must be stored in an unique 

and authentic form.

I believe that the printed word will not die. The printing industry 

will survive its catharsis in the times of crises and will continue its 

way reborn. Therefore, the days before the celebration of the resur-

rection of Jesus Christ are for sure the best time to wish the indus-

try this development.

Dessislava Braykova

Времето тече бързо за световната полиграфия. Само за ня-

колко месеца, в които финансовата и икономическата криза 

със сигурни стъпки завладяха световните пазари, станаха 

очевидни и огромните производствени свръхкапацитети 

в печатарската индустрия. В комбинация с непрекъснато 

разрастващия се дял на информацията в интернет — лю-

бима медия на новите поколения жители на нашата плане-

та, закриването на едни от най-големите вестници в све-

та, с повече от 150–годишна история, и преобразуването 

им в онлайн информационни източници е факт, който всеки 

ден потвърждава задаващите се мощни тенденции за пре-

структуриране на печатарския бизнес.

Разнопосочни са мненията на специалистите за бъдеще-

то на печата. Наред с най-песимистичните прогнози сме 

свидетели и на обективно ведри очаквания, според които 

кризата ще има оздравителен ефект, който ще гарантира 

успешното развитие на индустрията в следващите 20 го-

дини. Макар и днес да звучи ексцентрично, може би не е да-

леч времето, в което книгите ще бъдат уникални луксозни 

продукти, които не всеки ще може да си позволи. Но и не мо-

жем да останем равнодушни към любовта, с която по-зрели-

те печатари, художници и книгоиздатели държат в ръцете 

си едно книжно издание, оглеждат оформлението и полиг-

рафическата му изработка, разлистват страниците му, на-

слаждават се на шума на хартията и усещането от допира 

с нея. Дали тази физическа и духовна връзка с книгата ще ос-

тане само носталгичен полъх от миналото? Не вярвам. Па-

метта и духовния устрем на човечеството имат нужда да 

бъдат записани и увековечени за поколенията. Имат нужда 

да бъдат съхранени в своя неповторим и автентичен вид.

Вярвам, че печатното слово няма умре. Печатарската 

индустрия ще преживее своя катарзис по време на кризата 

и възродена ще продължи по пътя си. Какъв по-подходящ мо-

мент от дните преди Възкресение Христово всички ние да 

ù пожелаем това.

Десислава Брайкова
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