
Dear readers,

In the beginning of June, in the third issue of ProGRAFICA mag-

azine, we will focus our attention to the web space. Undeniably, 

the things change and the word „web“ is being used actively 

in everyone’s vocabulary. Namely because of the above said, 

we will draw your attention to this new world. We will talk about 

advertizing in this new space. We will present to you some in-

teresting online projects, for instance stefankanchev.com, and 

will introduce to you with the authors Andrian Dimitrov and Yana 

Simeonova.

In this period of crisis for Bulgaria, and days after the celebra-

tion of the brightest Bulgarian holiday — 24th of May — the day of 

Bulgarian Enlightment and Culture and the Slavic alphabet, we will 

again pay attention to the book. Because we would hardly imag-

ine the changing the situation without education and culture — it 

is not a coincidence, that the world’s leading nations can praise 

themselves with achievements in these two mutually bound direc-

tions. In the present third issue we will meet you with Bulgarian 

book publishers in order to obtain information from the source 

about the current status of the sector. In order to build a complete 

and comprehensive view of the situation, we also meet Dr. Todor 

Chobanov, deputy minister of culture, in order to learn what is the 

attitude of the state on issues related to publishing in the country.

In the „The Bulgarian school in graphic design“ column, Kap-

ka Kaneva will acquaint you with Ralitsa Stanoeva. In „Pioneers 

in art“ Damian Damyanov will direct your eye to „The graphic 

icons in the policy — the strength of impression“. Boril Karaiva-

nov continues his column „Typographic notes“, and you will 

learn more about „Vertical ratios in the text design“ in the pres-

ent issue. In our constant rubric „Creativity in advertising“ Prof. 

Dr. Christo Kaftandzhiev will analyze inter textuality — one of the 

important aspects of the visual communication.

Enjoy 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,

В началото на юни, в трети брой на сп. ProGRAFICA, ще 

обърнем повече внимание на онлайн пространството. 

Несъмнено нещата се променят и думичката „уеб“ вече 

активно присъства в речника на всеки от нас. Именно 

поради казаното ще насочим вашето внимание към този 

нов свят. Ще си поговорим за рекламата в това ново 

пространство. Ще ви запознаем с интересни онлайн про-

екти, сред които и stefankanchev.com с автори Андриан 

Димитров и Яна Симеонова.

В този кризисен момент за България и дни след от-

белязването на най-светлия български празник — 24 май, 

Денят на българската просвета и култура и на славянска-

та писменост, отново ще обърнем внимание на книгата. 

Защото трудно бихме могли да си представим промяна 

на ситуацията без образование и култура — не случайно 

водещите нации в света могат да се похвалят с успехи в 

тези две взаимно вплетени посоки. В настоящия трети 

брой ще ви срещнем с български книгоиздатели, за да по-

лучим „от извора“ информация за моментното състояние 

в сектора. За да изградим един пълноценен и всеобхватен 

поглед върху ситуацията, се срещаме и с д-р Тодор Чо-

банов, зам.-министър на културата, за да узнаем какво е 

отношението на държавата по въпроси, свързани с кни-

гоиздаването у нас.

В рубриката „Българската школа в графичния дизайн“ 

Капка Кънева ще ви запознае с Ралица Станоева. В „Но-

ватори в изкуството“ Дамян Дамянов ще насочи погледа 

ви към „Графичните икони в политиката — мощта на вну-

шението“. Борил Караиванов продължава своята рубрика 

„Типографския бележки“, като в настоящия брой ще нау-

чите повече за „Вертикални съотношения при дизайн на 

текст“. В постоянната ни рубрика „Креативност в ре-

кламата“ проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев ще анализира 

един от важните аспекти на визуалната комуникация — 

този за интертекстуалността.

Приятно четене,

Радослав Далев
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