
Hello, dear readers!

Over the past few years in the publishing business in the 

world we  see processes,  leading to changes. The word „Digi-

tization“ that began as a breeze years ago, in 2010 turned 

into a real storm, which began to sweep ahead publishers 

 lagging behind of the trend.

In the second issue of the magazine we will be consid-

ered part of the various marketed tools and how they change 

the publishing process. The theme will have its continuation 

in the next issue due to its universality and its importance.

long with the development of software tools targeted pri-

marily at publishers we will turn and look at users side, re-

viewed available hardware to facilitate the „consumption“ of 

information in digital form. Brief and concise form we will tell 

you about some of the more interesting tablets that are avail-

able now or are expected to become available in coming 

months.

In this issue you will find the article on the typography on 

the Web and in particular some of the more interesting ser-

vices to embed fonts on the Web.

We will continue the topic of Web to print a thematic article 

dedicated to the mistakes to be avoided in this type of target-

ing decisions.

Enjoy your reading!

Radoslav Dalev

Уважаеми читатели,

Можете да закупите списание ProGRAFICA

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

Здравейте, скъпи читатели на сп. ProGRAFICA,

През последните няколко години в издателския бизнес 

по света протичат процеси, променящи основни на-

соки. Думичката дигитализация, започнала като лек 

ветрец преди години, през изминалата 2010 г. се пре-

върна в истински ураган, който започна да помита из-

оставащите от тенденцията издатели.

Във втори брой на списанието ще бъдат разгледани 

част от различните, предлагани на пазара, инструмен-

ти и по какъв начин те променят издателския процес. 

Темата ще има своето продължение и в следващия 

брой поради всеобхватността и и нейната важност.

Наред с развитието на софтуерните инструмен-

ти, ориентирани основно към издателите, ще обър-

нем поглед и към потребителите, като разгледаме 

налични хардуерни устройства, улесняващи „консуми-

рането“ на информация в цифров вид. Накратко и в 

стегнат вид ще ви разкажем за някои от по-интерес-

ните таблети, които се предлагат в момента или се 

очаква да са появят на пазара в близките месеци.

В броя ще откриете и статията, посветена на ти-

пографията в уеб пространството и по-специално на 

някои от по-интересните услуги за вграждане на шри-

фтове в уеб.

Ще продължим и темата за Web to print с тематич-

на статия, посветена на грешките, които трябва 

да бъдат избягвани при насочването към този тип 

решения.

Приятно четене,

Радослав Далев



2 | ProGrafica 2`2011 Проверено с 

Съдържание

Contents

Основано 2005 г., І издание, година VI 
ISSN 1313—0412, www.print-publishing.bg

Издател 
Принт енд Пъблишинг ООД, www.print-publishing.bg
Член на СПИБ и КБМП
1407 София, бул. Черни връх № 51, ет. 2
тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66
Принт енд Пъблишинг ООД е издател и на спе-
циализираните списания Полиграфия, ProPACK и 
Computer и на специализирания каталог Who is Who 
on the Bulgarian Computer Market

Адрес на редакцията
София 1407, бул. Черни връх № 51, ет. 2
тел.: (02) 460 50 59; 460 50 51; 460 50 71
prografica@print-publishing.bg

Изпълнителен директор
Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg

Главен редактор 
Радослав Далев, r.dalev@print-publishing.bg

Реклама
Стефан Славчев, тел.: (02) 460 50 02
s.slavchev@print-publishing.bg
Маркетинг, абонамент и разпространение
Ирина Казанджиева, тел.: (02) 460 50 50
i.kazandjieva@print-publishing.bg

Графичен дизайн 
Принт енд Пъблишинг ООД, www.print-publishing.bg
БиЕсЕйч ООД, www.bsh.bg

Графично оформление и предпечатна подготовка
Иван Шандански, i.shandanski@print-publishing.bg

Консултант графично оформление
Кънчо Кънев

Коректор
Бойка Юрукова

Печат и довършителна обработка
Алианс Принт
www.alliance-print.com 

Хартия
Анталис България ЕООД, www.antalis.bg 
корица: Novatech 200 г/м2;
тяло: Novatech 115 г/м2 

Разпространение
По абонамент, тел.: (02) 460 50 50, 460 50 51
Книжарници „Сиела“ в София, Пловдив, Варна, 
Стара Загора и Велико Търново

Брой 2/11 е приключен редакционно на 4.04. 2011 г.

В списанието са използвани лицензирани шрифтове 
на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани 
програмни продукти на Adobe (www.adobe.com).
Поместените авторски материали невинаги съв-
падат с мнението на редакцията. Редакцията не 
носи отговорност за съдържанието на рекламите 
и поръчаните публикации. Препечатването на 
текстове и илюстрации може да става само със 
съгласието на редакцията.
© Всички права запазени.
Принт енд Пъблишинг ООД си запазва правото за 
промени при издаването на списанието.

IBAN сметки / Bank Account
Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643
Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643
SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF
Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria

Since 2005
prografica@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg

Publisher
Print & Publishing Ltd., www.print-publishing.bg
Member of PIUB and BMPC

Editorial Office Address
51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria
t: +359 2 460 50 59; 460 50 51; 460 50 71

CEO
Nelly Petrova, n.petrova@print-publishing.bg

Editor–in–Chief
Radoslav Dalev, r.dalev@print-publishing.bg

Editorial closing date 4.04. 2011

НОВИНИ 4 | КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА | Обкръжаващата среда е пълна със 

значения, които можем да осребрим 8 | ЛОГО ДИЗАЙН | Вилиам Китанов 14 | СТРА-

ТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ | Печатница „Алианс Принт“ и бизнес начинанията, които я 

извеждат на челно място 18 | ПЕЧАТ И РЕКЛАМА | Canon с нови широкоформатни 

печатни предложения 22 | WEB TO PRINT | Web to Print — грешки, които трябва да 

бъдат избягвани 26 | УЕБ ДИЗАЙН | Типографията в уеб пространството 31 |

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ИЗДАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС 37 | ХАРДУЕР | Нашествието на 

таблетите 43 | ПРОУЧВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ | Водещите 30 български уеб сайтове/

марки по средно-дневен брой уникални браузъри за февруари 2011 г. 46 | Водещите 15 

уеб сайтове/марки по средно-дневен брой уникални браузъри, посетени от мобилен 

телефон за януари 2011, трафик от България 47 | Операционни системи за мобилни 

устройства, използвани за достъп до интернет 47 | БИЗНЕС СПРАВОЧНИК 48

NEWS 4 | CREATIVITY IN ADVERTISING | Environment is full of meanings which 

we can cash 8 | LOGO DESIGN | William Kitanov 14 | STRATEGIC DEVELOP-

MENT | Printing house Alliance Print and the business operations that bring it to 

the top 18 | PRINT AND ADVERTISING | Canon‘s new large format printing of-

fers 22 | WEB TO PRINT | Web to Print errors to be avoided 26 | WEB DESIGN | 

Typography on the Web 31 | DIGITIZATION IN THE PUBLISHING PROCESS 37 | 

HARDWARE | Invasion of the tablets 43 | STUDIES AND RESULTS | Top 30 of the 

leading Bulgarian web sites / brands on average daily number of unique brows-

ers for February 2011 46 | 15 leading websites / brands on average daily number 

of unique browsers visited by the mobile phone for January 2011 47 | Operating 

systems for mobile devices used to access the Internet 47 | BUSINESS GUIDE 48


