
Hello, dear readers!

Somehow, the summer months slipped by and the time has 

come to direct the energy, accumulated from the holidays, back 

towards the everyday work.  

Therefore, we have prepared articles for you, which will pro-

vide you plenty of information, related to your work. So, in the 5th 

issue of   ProGRAFICA magazine, you will discover the continua-

tion of plenty of interesting and useful materials, whose publica-

tion started in the previous issue of the magazine. 

First of all in our section „Innovators in Art“, Rositsa Yachkova 

will continue the topic about  „The unconventional illustration: 

anything that raises up from the sheet“, presenting you new art-

ists and their interesting projects. The second material is from 

Stefka Bozhanova, Dipl. Eng., Quality Manager at Publishing 

House Janet-45, who will continue the topic about „Reproduc-

tion of color in the offset printing“, as this time she will focus 

on colour management in the offset printing practice. The color 

topic is supplemented with the continuation of the article „Cre-

ative- for creative tasks, not for routine problems“ from Stoyo 

Pashov, product manager of, X–Rite, Basys, Xeikon, Creative 

center.

We will add to the business orientation of the issue with an 

article, dedicated to the job opportunities on the movement — in 

other words, we will talk about the mobile working stations of 

Dell.   

In the present issue will tell you about the marketing com-

munications campaigns. Also we will meet with Mrs. Vihra Og-

nyanova to learn more about the upcoming anniversary edition 

of Advertising Expo exhibition. We will discuss with Jordan Jelev, 

head graphic designer and creative director of Factor R, about 

the art of creating uniqueness. 

In the end Mrs. Albena Spasova will introduce to you in ad-

vance the sixth International Triennial of Stage Poster, which turn 

Sofia into the world capital of stage poster in the days from 11th 

of October until 5th of November.

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,

Някак неусетно летните месеци се изнизаха и е време 

да насочим събраната енергия от почивката отново към 

работното ежедневие.

Поради тази причина сме ви подготвили статии, кои-

то ще ви „засипят“ с информация, свързана с работата 

ви. И така, в 5-ти брой на сп. ProGRAFICA ще откриете 

продължението на множество интересни и полезни ма-

териали, чието публикуване започна в предходния брой на 

изданието. На първо място в рубриката ни „Новатори в 

изкуството“ Росица Ячкова ще продължи темата за „Не-

конвенционалната илюстрация: всичко, което се повдига 

от листа“, представяйки ви нови творци и техните ин-

тересни проекти. Вторият материал е на инж. Стефка 

Божанова, мениджър по качеството в ИК „Жанет-45“ — 

Пловдив, която ще продължи темата за „Възпроизвежда-

не на цвета при офсетовия печат“, като този път ще 

обърне внимание на управлението на цвета в практиката 

на офсетовия печат. Темата за цвета е допълнена с про-

дължението на статията „Креативното — за творчески 

задачи, а не за решаване на рутинни проблеми“ на Стойо 

Пашов, продуктов мениджър за X–Rite, Basys, Xeikon, Кри-

ейтив Център.

Попълваме деловата насоченост на броя със статия, 

посветена на възможностите за работа в движение — с 

други думи ще си говорим за мобилните работни станции 

на Dell.

В броя ще ви разкажем за кампаниите в маркетингови-

те комуникации. Също така ще ви срещнем и с госпожа 

Вихра Огнянова, за да научим повече за предстоящото 

юбилейно издание на изложението Реклама Експо. Разго-

варяме и с Йордан Желев, главен графичен дизайнер и 

творчески директор на Фактор Р, за да си поговорим за 

изкуството да създаваш неповторимото.

За финал госпожа Албена Спасова ще ви запознае в 

аванс с шестото международно триенале на сценичния 

плакат, което ще превърне София в световна столица на 

сценичния плакат в дните от 11 октомври до 5 ноември.

Приятно четене,

Радослав Далев
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