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О Т  Р Е Д А К Ц И Я Т А

Скъпи читатели,

Здравейте и добре дошли на страниците на предпоследния за тази 

година брой на сп. ProPACK. Ако вече сте прелистили списанието, 

със сигурност сте забелязали анонса на новата ни рубрика „Човеш

ки фактор“, която стартираме с идеята за обратна връзка с вас – 

нашите читатели. Надяваме се да сме провокирали интереса ви 

в посока бъдещо ползотворно сътрудничество, което заедно с ав

торa на рубриката Евгения Пекаж не само да продължим в следва

щите броеве, но и да превърнем в традиция.

И тъй като сме далече от мисълта за правила, по които да про

тича диалогът автор – читатели, оставяме инициативата за въ

просите на вас, а ние продължаваме да ви показваме нещата от 

света на опаковките, такива каквито ги виждаме – понякога бляс

кави, съпроводени с успехи и слава, понякога прекалено обикновени, 

незабележими и дори разочароващи, но във всички случаи толкова 

истински, колкото е самият живот. Разбира се, наясно сме с фак

та, че една динамична и развиваща се индустрия, каквато е опако

въчната, не може да се побере на страниците на едноединствено 

списание, затова не претендираме за всеобхватност, нито за из

черпателност. Ще се радваме, ако материалите, събрани в този 

брой, ви накарат да си зададете въпроси и да потърсите техните 

отговори, защото това ще означава, че сме успели да се докоснем 

до вас не с помощта на конкретни материални неща като напри

мер съблазнителна кутия с бонбони, елегантно опакована бутилка 

вино или нещо друго, а чрез мисълта за тях, провокирана от идеи

те, намерили място на страниците на нашето списание.

Приятно четене,

Екатерина Николова

Уважаеми читатели,
Можете да закупите 
списание ProPACK
и от книжарници „Сиела“.
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