
Здравейте, скъпи читатели,

Времето „тече“ бързо и непоколебимо. Ден след ден, седмица след седмица... И 

така много бързо виждаме, че годината е минала и новата е вече тук, носеща със 

себе си „усещането“ за нещо ново и различно.

В крайна сметка, това е напълно нормално и винаги трябва да гледаме положител-

но и напред, защото „страниците“ на 2008 г. са вече „написани“, докато тези на 

2009 г. са „свобoдни“ от символи и знаци — бели и чисти, като празен лист хартия.

За да се разделим с 2008 г. само ще кажа, че тя беше наистина специална за спи-

сание ProGRAFICA, тъй като именно през нея то стартира своя самостоятелен 

път. Старт, който беше очакван, а и най-важното (по мнението на много хора, с 

които имах възможност да разговарям) и доста успешен. Това разбира се ни радва 

много, защото според нас, най-важното е читателите ни, т.е. вие да намирате 

списанието за интересно и полезно, давайки ни сили да продължим напред.

Време е да погледнем към настоящия момент, макар и 2008 г. да беше спе-

циална за всички нас, това не означава, че и 2009 г. няма да бъде. Напротив, тя 

дори е още по-важна и знакова, тъй като това е петата година от живота на 

ProGRAFICA.

През 2005 г. се появи едно мъничко, но много важно допълнение към списание 

Полиграфия, което имаше желанието да запълни една празнина на медийния пазар, 

отнасяща се до програмните продукти за предпечатна подготовка, графичния ди-

зайн, шрифтовата култура и въобще новите техники и технологии за подготовка 

на един печатен продукт. Може би ще прозвучи нескромно, но си мисля, че успяхме 

да постигнем, дори да надминем първоначалните си цели — тъй като тематична-

та насоченост беше разширена, обхващайки нови, но също толкова важни теми.

Надявам се и тази година да продължим да бъдем заедно, скъпи приятели, по-

срещайки заедно предизвикателствата, които ни предстоят и написвайки „стра-

ниците“ на 2009 г.

Преди да ви пожелая приятно четене, бих искал да спомена, че от началото 

на тази година стартира и партньорството между нашето издателство и кни-

жарници Хеликон. Това означава, че въобще нашите списания ще могат да бъдат 

намерени в техните книжарници из цялата страна. По този начин се надяваме 

списанията ни да бъдат още по-лесни за намиране, тъй като не за всички абона-

ментът е предпочитан вариант за достъп до дадено издание.

Надявам се, че и тази година ще имаме възможността да обменяме интересни 

идеи и да обсъждаме важни теми.

Приятно четене,

Радослав Далев

Уважаеми читатели,
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Hello, dear readers,

Time is „running“ quickly. Day after 

day, week after week ... So we see very 

quickly that the year has passed and the 

new one is here, carrying a feeling for 

something new and different in the air.

After all, this is completely normal 

and we should always be positive and 

look ahead, because the „pages“ of 

2008 have already been „written“, while 

those of 2009 are still emply — white and 

clean, a blank sheet of paper.

To leave 2008 in the past, I would only 

say that last year was really special for 

ProGRAFICA magazine, since it started 

its own way. A start which was expected, 

and most importantly — quite successful. 

This, of course we enjoyed very much, 

because in our view the most important 

is that our readers, i.e. you can find the 

magazine interesting and useful, giving 

us strength to continue forward.

Before we leave 2008  in the past I 

would like to say that it was a special 

year for all of us, but this does not mean 

that 2009 is not. It is even more impor-

tant because this is the fifth year of Pro-

GRAFICA.

In 2005 a little, but very important ad-

dition to the Polygrafia magazine ap-

peared, that was intended to fill a gap 

in the media market, concerning the 

software for prepress, graphic design, 

fonts, and general culture techniques 

and new technologies for preparation a 

printed product. As immodest as it may 

sound I think we managed to achieve 

and even exceed the original targets — 

as the thematic focus was expanded, 

including new, but equally important 

topics.

I hope this year we will continue to be 

together, dear friends, meeting the chal-

lenges and write the „pages“ of 2009. 

Certainly this year will be different from 

the previous ones. 

Before I finish and wish you a pleasant 

reading, I would like to mention that this 

year we are launching the partnership 

with „Helikon“ bookshops. This means 

that our magazines can be found al-

ready in their bookshops throughout 

the country. In this way we hope our is-

sues to be more easy to find.

I hope this year we will have the op-

portunity to share interesting ideas and 

discuss important topics. 

Radoslav Dalev


