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Ето че, ден след ден, годината на списание полиграфия из-

тече. Добра ли беше тя, лоша ли, това всеки сам ще преце-

ни. За списанието обаче тя беше важна година, изпълнена с 

напрежение и много положителни емоции.

Всъщност полиграфия сподели положителните емоции 

с най-важните хора — своите читатели. По време на об-

щия ни празник се казаха много неща. Вълнението в гласо-

вете ни кара да мислим, че са били казани от сърце.

Но докато в юбилейния брой и в юбилейната вечер е 

нормално да се говорят добри неща и красиви думи, на 

проведената по инициатива на списание полиграфия кръг-

ла маса пролича истинското отношение към списанието, 

пролича грижата, привързаността, добронамереността на 

цялата колегия относно облика и бъдещето на полиграфия. 

Според нас пролича колко много списанието е дало и колко 

неразривно е свързано с печатарите в страната. А може 

ли да има нещо по важно и значимо от доверието? Едва ли!

Отиващата си година освен това беше и година на не-

сигурност. Може би най-често споменаваната дума беше 

„криза“. Какво да се прави, не можем да затваряме очи пред 

реалността. Дано поне сме се научили на нещо от нея! В 

края на краищата, трудностите са затова, за да бъдат пре-

одолявани, за да ни направят по-силни, по-мъдри, по-опитни...

Сега, на прага на следващата година, целият екип на 

списанието се обръща към своите приятели — читатели-

те, за да им пожелае от все сърце здраве и късмет през 

2010 година. Нека тя изтрие всички лоши мисли и да ни дари 

онова, което не можахме да реализираме в предходната!

Весели празници и успешна Нова година!

В края на юбилейната година

на списание полиграфия

At the end of the 60th anniversary of Polygrafia magazine

Day after day, the Year of Polygrafia Magazine has gone by. 

Whether it was a good one or a bad one is up to people to decide 

for themselves. For the magazine this was one important year, 

filled with stress and many positive emotions.

In fact, Polygrafia has shared the positive emotions with the 

most important people — its readers. Many things were said dur-

ing our joint celebration. The excitement in our voices makes us 

think they were coming from the heart.

Whereas it is normal to have good things and beautiful words 

said in the anniversary issue and on the celebration night, during 

Polygrafia’s initiative — the round table discussion — the true 

feelings towards the magazine really showed. We could see the 

care, the affection, the good intentions of the whole staff with 

regard to Polygrafia’s image and future. We believe it showcased 

how much this magazine has given and how inextricably bound it 

is with the printing companies in the country. And could there be 

anything more important and more significant than trust? Hardly!

Besides, the past year was a year of insecurity. Maybe the 

most frequently mentioned word during the year was „crisis“. No 

matter what we do, we cannot turn a blind eye to the reality. Let 

us hope we have learned something from it! After all, this is what 

hardships are for — few have to overcome them in order to be-

come stronger, wiser, more experienced…

Now, at the threshold of the next year, the whole team of the 

magazine would like to address its friends, the readers, in order to 

wish them from the bottom of our hearts health and luck in 2010. 

Let it erase all bad thoughts and give us what we could not realize 

in the previous year!

Happy Holidays and Successful New Year!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА
И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
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