
Hello, dear readers!

We are only a few weeks away from the beginning of 2011. Just 
like in front of every new beginning, we are filled with hope that 
the coming year will be more different.  That it will offer new op-
portunities and that we will manage to achieve the targets we 
have set. On the threshold of the new year there are new doors 
opened before us , that lead us to new challenges and new op-
portunities for success and development.

But before we „turn over“ the last page of 2010 with hopeful 
expectation, let us first look at the sixth issue of  ProGRAFICA 
magazine.

Hristo Kaftandzhiev will address our attention to „Mocking, 
scorn and hate in advertising“. Stoyo Pashov, product manager 
of, X–Rite, Basys, Xeikon, Creative center, will put the finishing 
touches on the theme „Creative - creative tasks, rather than solv-
ing routine problems.”

From the present issue you will also learn why the AZ ad-
vertising is called „factory for calendars“, we will focus on 
three-dimensional embossing and how amazing results can 
be achieved through refining of printed output, with the help of 
which the  product will acquire individuality and is going to stand 
out among the rest of the market.

We will focus on a new topic which is yet gathering attention 
not only here, but all over the world — we will review in particular 
the print in cloud.

We have prepared two completely new materials with practi-
cal relevance. In the article „Creation of e-books with InDesign“ 
you will be able to read the first part from the series of materials, 
dedicated to the practical side of  the digitalization process in 
the publishing activity. From the second article in the rubric you 
will find out if and how it is possible to convert PDF files into edit-
able InDesign documents. 

Enjoy your reading!
Best wishes for success in the New year 2011,

Radoslav Dalev
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Здравейте, скъпи читатели,

Делят ни броени седмици до началото на 2011 г. И както 
всяко ново начало, което посрещаме, се надяваме след-
ващата година да бъде по-различна. Да ни предложи нови 
възможности и да успеем да постигнем поставените 
цели. На прага на новата година пред нас се отварят 
„врати“, които ни водят към нови предизвикателства и 
нови възможности за успехи и развитие.

Но преди да „прелистим“, с изпълнено с надежда очаква-
не, последната страница на 2010 г., нека първо разгледа-
ме шестия брой на сп. ProGRAFICA.

В него ще откриете информация за няколко много ин-
тересни събития и изложения, състояли се в последните 
месеци. Проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев ще обърне 
внимание на „Надсмиване, презрение и омраза в реклама-
та“. Стойо Пашов, продуктов мениджър за X–Rite, Basys, 
Xeikon, Криейтив Център, ще постави финалните щрихи 
на темата „Креативното — за творчески задачи, а не за 
решаване на рутинни проблеми“.

От броя ще научите още защо наричат рекламна къща 
АЯ „фабрика за календари“, ще обърнем внимание на три-
измерния релефен печат и как чрез облагородяването на 
печатната продукция могат да бъдат постигнати неве-
роятни резултати, с помощта на които изработеният 
продукт да придобие индивидуалност и да изпъкне сред 
останалите на пазара.

Ще обърнем внимание и на една нова тема, която те-
първа ще набира скорост не само у нас, но и по света — 
по-специално ще разгледаме печата в облака.

Подготвили сме и два материала изцяло с практич-
на насоченост. В статията „Създаване на е-книги с 
InDesign“ ще можете да прочетете първата част от по-
редица материали, посветени на практичната страна в 
процеса на дигитализация на издателската дейност. От 
втората статия в рубриката ще разберете дали и как е 
възможно да конвертирате PDF файлове към редактиру-
еми InDesign документи.

Приятно четене.
С пожелание за много успехи през Новата 2011 година,

Радослав Далев
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