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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

Силата на Z-варианта

The power of Z-variants!

Синът ми присяда до мен и иска помощ за урока си по исто-

рия. Трябва да отговори на въпроса „Защо балканските на-

роди не успяват да дадат отпор на османското нашест-

вие от втората половина на ХIV век?“. Обяснявам надълго 

и нашироко причините и наблягам на липсата на единство. 

После се замислям колко пъти в нашата история липсата 

на единство е била причина за нещастията ни.

Неволно се връщам към прочетеното вчера за Япония — 

журналистите се учудват от липсата на мародери и безза-

коние. За разлика от всички места по света (включително 

цивилизовани страни като Америка), където природните 

бедствия или политическите безредици са водили до пълен 

хаос и разграбване на домове и магазини, в Япония се на-

блюдава самодисциплина, липса на мародерства и... сваляне 

по собствена инициатива на цените на стоките от първа 

необходимост от страна на собствениците на магазини...

Мисълта ми скача към браншовите проблеми. В СПИБ 

има наченки на единни действия, но дали те ще се превър-

нат в тенденции и ще доведат ли до реален резултат, ни-

кой не би могъл да знае. Дано не се пречупят в челичното 

безразличие на бюрократщината!

От друга страна, сега е времето да подкрепим един 

от стожерите на общностната ни идентичност — 

Принтком. Ако не го подкрепим, той съвсем може да зали-

нее... И без това често оценяваме определени неща, кои-

то сме приемали за даденост, едва след като ги загубим. 

Дано този път единението ни по този и другите болни 

въпроси не се окаже закъсняло!

Няма да се уморя да повтарям, че заедно сме по-силни 

и сме в състояние да реализираме много повече неща, от-

колкото поотделно. И колективното съзнание, и индиви-

дуализмът имат своите предимства и недостатъци. Но 

определено най-резултатни са Z-вариантите, които съче-

тават предимствата Х и У проявленията. Ще съумеем ли 

да излезем поне за малко от обичайната си летаргия и да 

преодолеем присъщите ни скептицизъм и късогледство?

Да прегърнем Z-вариантите, те ще ни изведат към 

по-спокойна и сигурна ситуация!

Атанас Джажев

 My son sits next to me and asks me to help him with his his-

tory lesson. He has to answer the following question „Why the 

Balkan people could not oppose the Ottoman invasion in the 

second half of the XIV century?“ I explain at length the reasons 

for that and highlight the lack of unanimity. Then I start thinking 

how many times in the course of our history the lack of unanim-

ity has been the reason for our misfortunes. 

Unintentionally, I come back to what I read about Japan yes-

terday — the journalists are amazed by the lack of marauders 

and lawlessness. Unlike every other place in the world (includ-

ing civilized countries like the USA) where natural disasters or 

political commotions have led to total chaos and plundering of 

houses and stores, in Japan we see self-discipline,  lack of pil-

lage and … self-initiative on behalf of store owners to lower the 

prices of essential goods …

My train of thoughts jumps to the problems in our industry.  

In the PIUB there are some signs of unified action but will they 

turn into trends and lead to real results, is something no one 

can predict. May they not break down in the steel indifference 

of bureaucracy!

On the other hand, now is the time for us to support one of 

the pillars of our community identity — Printcom. If we fail to sup-

port it, it might perish completely … And indeed we often start to 

appreciate certain things we have taken for granted only after 

we have lost them. I hope that this time our unanimity on this 

and other topical issues does not come too late!

I will keep on repeating that together we are stronger and 

able to realize much more than as individuals. And that the col-

lective thinking and individualism both have their advantages 

and disadvantages. However, the best results come from the 

Z-variants which combine the advantages of both the X and Y 

variants. Will we manage to get out of our usual drowse at least 

for a short period of time and overcome the skepticism and 

short-sightedness that are typical for us?

Let’s embrace the Z-variants; they will lead us to a calmer 

and more stable situation!

Atanas Djajev
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