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Уважаеми читатели,

можете да закупите списание полиграфия

и 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

Улисани в ежедневието не усетихме как почти изтече годи-

ната на списание полиграфия. В началото на месец октом-

ври обаче станахме част от едно от най-важните събития 

през тази година – тържественото честване на 60-годиш-

ния юбилей, провело се именно в сградата, където се ражда 

списанието. Но с това далеч не свършват събитията, кои-

то ще бележат тази знаменателна годишнина. Сега, за да 

докаже, че именно вие имате правото и привилегията да 

определяте темите и насоката на списанието, екипът на 

полиграфия ви кани на кръгла маса, където ще имате въз-

можността да споделите вижданията си „как да направим 

списание полиграфия още по-интересно“.

Макар често да казваме, че колкото по-рядко се споме-

нава кризата, толкова по-бързо ще премине тя, почти всеки 

разговор и в България, и в чужбина започва или завършва с 

нея. По данни на водещи организации в областта на печата 

и ролните технологии балканските страни, и то не само 

България и Румъния, по-късно са „нагазили“ в дълбокото на 

кризата и респективно по-късно ще изплуват. Положително 

е, че според същата статистика водещите страни вече 

бележат напредък в това отношение. Потвърждават го и 

новините от САЩ и ЕС. Това обаче не звучи еднакво успоко-

ително за всички в бранша.

Както се казва, животът продължава и след лятното за-

тишие събитията се редят едно след друго. Освен между-

народните изложения и прояви, интересни неща се случват 

и в нашите браншови структури, а най-подходящото място 

да се информирате за тях са страниците на любимото ви 

списание полиграфия.

Желая ви приятно четене!

2009 – годината

на списание полиграфия

2009 – Year of the Polygrafia magazine

Preoccupied with our everyday lives, we could hardly feel 

that the year has almost passed for Polygrafia magazine. In the 

beginning of October, however, we were involved in one of the 

most important events this year – the official celebration of our 

60th anniversary, which was held at the very building where the 

magazine was conceived. This does not put an end to the events 

that will mark this significant year. Now, in order to prove that it is 

you who have the right and privilege to set the topics and direction 

of the magazine, Polygrafia’s team invites you to a round table 

discussion where you will be able to share your views on “how to 

make Polygrafia magazine even more interesting”.

Even though we often say that the less we mention the crisis 

the faster it will be over with, it is mentioned in the beginning or in 

the end of almost every conversation, both in Bulgaria and abroad. 

According to data provided by leading companies offering printing 

solutions and roller technologies, not only Bulgaria and Romania 

but all the Balkan countries have waded into the “deep waters” of 

the crisis a bit later and, respectively, they are expected to come out 

of it later. It is a positive fact that according to the same statistical 

data, the leading countries are already making some progress in 

this respect. This is further confirmed by the news coming from 

USA and EU. This, however, does not sound equally comforting for 

everyone in our industry.

As the saying goes “life goes on” and after the summer slumber 

now the events follow one after the other. Besides the international 

exhibitions and events, there also interesting things happening in 

our trade union structures – again the most appropriate way to 

get informed about them are the pages of your favorite Polygrafia 

magazine.

Have a nice reading!
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