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Скъпи читатели на сп. Пропак,

Добре дошли на страниците на позакъснелия ни втори брой. Както 

се казва в подобни случаи — дано събраните в него материали са си 

заслужили чакането. Хубавото е, че ще бъдем заедно и че вместо 

да ви омайваме с чудеса, откровено ще споделим с вас нещата от 

света на опаковането такива, каквито са. От минорните нотки, 

които няма как да не усетите в разделите „Екология“ и „Проучва-

ния“, до нотките на оптимизъм, лъхащи от масовостта на инициа-

тивите, насочени към управление на отпадъците и превръщането 

им в източници на енергия. В следващите страници, които ще „из-

вървим“ заедно, продължаваме темата за ефективните страте-

гии в пекиджинг дизайна. Спираме се и на производството на хляб и 

тенденциите при неговото опаковане. Няма как да не забележите, 

че сме отделили по-особено внимание на печатните технологии, 

свързани с бъдещето на полиграфическата индустрия, но това е 

разбираемо. По традиция продължаваме да следим опаковъчните 

тенденции, да спираме вниманието ви върху събития в сферата на 

опаковането, както и да ви информираме за проблемите в индус-

трията и за всичко, свързано с нея. Разбира се, нещата никога не 

са само лоши или само добри, както и опаковките никога няма да 

бъдат само бели или само черни. И това е хубаво, защото означава, 

че го има пъстрия и многолик свят на опаковъчната индустрия с 

неговите проблеми и успехи, с хората, които го създават, и с ос-

новната му мисия — да прави живота на всички нас по-сигурен, по-

цветен и по-красив. Какво по-хубаво от това?...

Приятно четене,

Екатерина Николова


