
полиграфия 1’2011   5

Уважаеми читатели,

Можете да закупите списание полиграфия

и от книжарници „Сиела“.

София:

МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2

Сити център София, бул. Арсеналски 2, етаж 3

Софийски районен съд, ул. Драган Цанков 6

КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19

Пловдив:

МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2

Съдебна палата, ул. 6-ти септември 167

Варна:

МОЛ Варна, бул. Сливница 201

Стара Загора:

Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков

Велико Търново:

Съдебна палата, ул. Васил Левски 16

Мелниците ни чакат!

The windmilss are waiting us!

В края на 2010 г., провокирани от срещата с министър 

Трайков и тласкани от несподелените си до момента тре-

воги, няколко колеги в кратък период от време повдигнаха 

редица въпроси, касаещи интересите на малката ни про-

фесионална общност. За жалост този протуберанс бързо 

затихна. А може би писмената форма на дискусията се е ви-

дяла на много колеги прекалено ангажираща и те с нетър-

пение чакат трибуна, от която да изкажат мнението си!?

Аз лично се надявам, че по време на следващата сре-

ща на Съюза на печатарската индустрия в България дис-

кусията ще закипи с нова сила! Ние, като общност, имаме 

нужда от една открита, честна и изчерпателна полемика 

по въпросите, които ни вълнуват. Дошло е времето да 

използваме нашата колективна сила и общите си възмож-

ности, за да въздействаме на политиците, които ни ръ-

ководят, и така да постигнем най-доброто за бизнеса и 

за бъдещето си.

Истина е, че първият опит в тази посока се оказа неус-

пешен, но това не бива да ни отчайва. Ако се замислим трез-

во, ще прозрем, че ние не сме и очаквали да е лесно. Независи-

мо от трудностите, можем да успеем. Макар и про-форма, 

вече ни казаха, че чрез браншовата ни организация можем да 

се идентифицираме и да настояваме да бъдат реализирани 

исканията ни. Нека последваме този нелош съвет!

Преди много години в едно телевизионно предаване, 

посветено на операта „Дон Кихот“ от Жул Масне, воде-

щият Ленард Бърнстейн завърши с думите: „Качете се на 

конете, колкото и мършави да са, и тръгнете към своите 

мечти!“. Питам се, има ли в момента по-добър съвет, кой-

то някой може да ни даде. Истина е, че вероятността да 

не успеем да реализираме онова, което искаме, е голяма, 

но не опитаме ли, ние я превръщаме в стопроцентова...

Колеги, нека се качим на конете си, колкото и мършави 

да са, и да тръгнем към реализирането на онова, на което 

по презумпция имаме право! Отзовете се на следващата 

покана на СПИБ и нека на срещата се превърнем в една са-

моуважаваща се и сигурна в силите си браншова структура!

Мелниците отдавна ни чакат...

Атанас Джажев

In the end of 2010, provoked by the meeting with Minister 

Traykov and led by concerns they have not shared before, in a 

short period of time some colleagues raised a lot of questions 

related to the interests of our small professional community. Un-

fortunately, this protuberance was quick to disappear. Or maybe 

it is simply that the written form of the discussion seemed too 

time consuming for many colleagues and they are looking for-

ward to be given a tribune to share their opinion !?

I personally hope that during the next meeting of the Print-

ing Industry Union in Bulgaria the discussion will be rekindled. 

As a community we need open, honest and comprehensive po-

lemics on the issues that stir our interest. The time has come for 

us to use our collective power, our joint capabilities to influence 

the politicians that lead us, and then realize the best scenario 

for our businesses and our future. 

The truth is that the first attempt in this direction proved un-

successful, but this should not despair us. If we think clearly, we 

will understand that we have never expected this to be an easy 

task. Despite the difficulties, we have a chance to succeed. 

Even though in a per-form manner, we were already told that 

we can identify ourselves with the help of our trade union and 

can insist for our requests to be met. Let us follow this piece of 

advice — it is not that bad!

Many years ago, in a television show dedicated to the “Don 

Quixote“ opera by Jules Massenet, the host Leonard Bernstein 

concluded with the following words: “Get on your horses, skinny 

as they might be, and head on to your dreams!“ I wonder, is 

there a better piece of advice we could be given now? The truth 

is that the chance not to be able to realize what we want is high, 

but unless we try, we make it 100% … 

So colleagues, let us mount our horses, skinny as they 

might be, and head off to realize what we are entitled to by 

presumption! Respond to the next PIUB invitation and, at the 

meeting, let us finally become a self-respecting trade structure 

that has faith in its power! 

The windmills have been waiting for us for quite some time...

Atanas Djajev
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