
Уважаеми читатели,

Вече можете да закупите сп. ProGRAFICA от книжарниците на националната 

верига „Хеликон“.

София: бул. Патриарх Евтимий № 68; бул. Цар Освободител № 4 (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

Здравейте, скъпи читатели,

Съвсем експедитивно ще ви запозная със съдържанието на броя, за 

да ви оставя повече време за самите статии в него. Активният 

сезон започна и едва ли ви остава толкова много време за четене. 

Не трябва да се случва така, без съмнение, но понякога времето 

наистина не достига. И така, накратко, какво ще откриете в на-

стоящия брой.

Както винаги, ще ви срещнем с важна личност от българската 

визуална култура. В този брой това е доц. Стефан Груев. В традици-

онната рубрика „Новатори в изкуството“ ще можете да прочете-

те първата част от материал, посветен на „Кратка история на 

книгите — пространствен обект“.

След това проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев ще „поговори“ за 

това как календарите могат да се впишат в маркетинговите ко-

муникации на компаниите.

В рубриката „Уеб дизайн“ Георги Линков, творчески директор на 

StudioX, ще ви даде някои насоки и съвети при избора на уеб сайт.

Иван Нейчев от ХермесСофт продължава серията от статии, 

посветени на кирилските шрифтове, като този път ще ви запоз-

нае с някои често срещани проблеми и на какво могат да се дължат.

Подготвили сме ви и интересен материал за таблета Wacom 

Intuos4, който ни беше предоставен за тестване от фирма Адком.

Срещнахме се и с госпожа Велина Мавродинова, за да си погово-

рим за Art Directors Club България. Пътувахме и до Велико Търново, 

за да се срещнем с господин Мариан Кенаров, от когото научихме 

повече за дейността на една от най-старите печатници у нас.

И както винаги, това не е всичко, което ще намерите в броя.

Приятно четене.

Радослав Далев
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Hello, Dear Readers,

I shall briefly present to you the con-

tents of this issue, in order to leave 

you more time to familiarize yourself 

with the articles in it. The active season 

has already begun and I suppose you 

have less free time for reading. This 

should not be so, however, sometimes 

time is really not enough. So, what you 

shall find in the new issue, in just a few 

words.

As usual, we shall meet you with a 

renowned figure of the Bulgarian visual 

culture. In this issue this shall be Assoc. 

Prof. Stefan Grouev. In the traditional ru-

bric Pioneers in Art you may read the 

first part of a material dedicated to the 

„A brief History of Books — Spatial Ob-

ject“. Further on, Prof. Christo Kaftand-

jiev shall give a talk on how calendars 

may become part of the marketing 

communications of the companies.

In the Web Design rubric, Georgi 

Linkov — Creative Director of Studio X 

shall give some helpful directions and 

advices on the choice of a web site.

Ivan Neytchev of HermesSoft con-

tinues the series of articles about the 

Cyrillic fonts, who this time shall ac-

quaint you with some often occurring 

problems and the eventual reasons for 

them.

We have prepared an interesting ma-

terial about the Wacom Intuos4 tablet, 

which was made available for tests by 

the company Adcom. 

We met with Mrs. Velina Mavrodino-

va, in order to talk about the Art Direc-

tors Club in Bulgaria. Also, we traveled 

to Veliko Turnovo, to meet Mr. Marian 

Kenarov, who informed us about the 

activity of the oldest printing house in 

Bulgaria.

As usual, that is not all of what you 

shall find in this issue.

Enjoy reading,

Radoslav Dalev 
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