
на StudioX, ще поговори за сервилността в уеб ди-
зайна.

Подготвили сме и материали в областта на печа-
та. Първият е интервю с представители на корпора-

ция Xerox, от което ще можете да разберете как-
во се случва и какво ще се случва оттук нататък 
в полето дигитален печат във връзка с Xerox. 
Ще ви срещнем с г-н Петко Димитров, изпълни-
телен директор на „Делта Хай Принт“ ЕАД, за 
да разберем повече за пловдивската печатни-
ца. Джон Дейвис от Fujifilm Europe ще погово-
ри за работния поток на бъдещото.

Иван Нейчев от ХермесСофт ще сложи фи-
налните щрихи на серията статии посве-
тени на кирилските шрифтове и на някои 
от най-често срещаните проблеми с тях.

Също така ще ви срещнем с три лич-
ности, изиграли важна роля в създа-
ването на списание ProGRAFICA. Ще 
ви запознаем и с победителката в 
конкурса на списание ProGRAFICA 
за дизайн на календар.

Използвам случая да се обър-
на към всички вас с молба, ако 
имате предложения към екипа 
на списанието, да не се ко-
лебаете и да ни пишете на 
prografica@print-publishing.bg.

Приятно четене,
с пожелание за много ус-
пехи през Новата 2010 
година!

Радослав Далев

Здравейте, скъпи читатели,

Срещаме се отново, малко преди предстоящите 
празници и в един от най-натоварените периоди в 
година. Натоварен, защото заедно с всекидневните 
задачи за изпълнение трябва да помислим и за бъде-
щето. Да се опитаме да погледнем напред и да си 
отговорим на въпросите, които всеки от нас си 
поставя. Какво трябва да променим? Кои са сил-
ните ни черти? За да можем и през следващата 
година не само да постигнем желаните резулта-
ти, но и да ги надминем. И най-важното — ни-
кога да не се предаваме и винаги да гледаме 
напред.

Няколко думи и за шестия брой на списа-
ние ProGRAFICA. В рубриката ни „Българ-
ската школа в графичния дизайн“ ще поче-
тем една ярка фигура от българския гра-
фичен небосклон — Богдан Мавродинов, 
който за съжаление ве че не е сред нас.

В традиционната рубрика „Нова-
тори в изкуството“ ще можете да 
прочетете втората част от мате-
риал посветен на „Кратка исто-
рия на книгите — пространствен 
обект“ подготвен от Капка Къ-
нева.

Ще намерите публикации за 
маркетинговите комуника-
ции по време на празници и 
за комуникативните въз-
можности на изложбения 
щанд.

В рубриката „Уеб ди-
зайн“ Георги Линков, 
творчески директор 
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Contents Hello, dear readers,

We meet again shortly before the upcom-
ing holidays in one of the busiest times 
of the year. Busiest, because along with 
everyday tasks we need pay attention to 
the future. Let‘s try to look ahead and an-
swer the questions that everybody points. 
What do we have to change? Which are 
the strongest virtues that we have? Only 
then we will be able not only to achieve 
the desired results, but to exceed them 
next year. However, it is important never to 
give up and always to look ahead.

And now I want to tell you a few words 
about the sixth issue of the ProGRAFICA 
magazine: 

In our traditional rubric „Bulgarian 
School in graphic design“ we will honor 
a bright figure on the Bulgarian graphic 
horizon — Bogdan Mavrodinov, who unfor-
tunately is no longer among us.

In the rubric „Innovators in the art“ you 
will have the chance to read the second 
part of the article about book’s history „A 
brief history of books — a spatial object“ 
written by Kapka Kaneva.

You wil also have the chance to read 
articles about marketing communications 
during holiday time and about communi-
cation abilities of the exhibition stand.

In the Web design rubric, Georgi Link-
ov, creative director of StudioX, will talk 
about servility in web design.

We also have prepared articles about 
the field of printing. From the interview 
with representatives of Xerox Corporation, 
we will understand what is happening 
and what is going to happen in the digital 
printing field considering this company. 
We will meet you with Mr. Petko Dimitrov, 
CEO of Delta High Print LTD who will tell 
you more about this printing house in 
Plovdiv. John Davies of Fujifilm Europe 
will talk about the workflow of the future.
Ivan Neytchev of HermesSoft will put 

the finishing touches on a series of arti-
cles devoted to Cyrillic fonts and some of 
the most common problems with them.

In this issue you will also meet with 
three individuals who played an important 
role in the creation of ProGRAFICA maga-
zine. And finally you will have the chance 
to meet the winner from the first ProGRA-
FICA magazine contest for a graphical 
design.

If you have any suggestions and 
questions towards the magazine editors 
please do not hesitate to contact us at 
prografica@print-publishing.bg.

Enjoy reading,

Radoslav Dalev
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