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Поглеждам навън и ме залива зеленината на разцъфваща-

та пролет. Топлите слънчеви лъчи сякаш галят душата 

ми. Дали заради пролетта, или поради реални икономиче-

ски причини, но забелязвам искрица надежда у хората, с 

които се срещам. Пак се говори за криза, но сякаш про-

летта ни кара да гледаме на света около нас с повече 

оптимизъм.

Дали и мениджърите от високите управленски нива 

на водещи фирми могат да се похвалят с нещо подобно? 

Това ще научите от две интересни интервюта с хора от 

двата края на света. Естествено е техните гледни точ-

ки да са по-различни от нашите и да са преживели криза-

та посвоему... Едно е сигурно, тя по един или друг начин 

промени живота на всеки от нас.

Гилдията приветства с радост първия випуск полигра-

фисти, дипломирани в пловдивския филиал на Техническия 

университет.

Полиграфическият свят се готви за IPEX и FESPA.

В съюзните и клъстерните среди кипи трескава дей-

ност. Повдигнатите теми за образованието и образова-

телните шрифтове предизвикаха множество и разнопо-

сочни реакции. Гледните точки са различни, но въпросите 

са от особена важност и трудно оставят равнодушни 

ангажираните с темата професионалисти.

В СПИБ текат дискусии, които могат да сложат от-

печатък върху по-нататъшната му работа.

Пролет е. Светът е пълен с надежда. Реална или из-

мамна, тя осмисля съществуването ни и ни води напред. 

Дано материалите, които ще намерите в броя, бъдат 

повод за нова надежда и тласък напред за вас и вашия 

бизнес!

Атанас Джажев

I look outside and am instantly overwhelmed by the green color 

of the blossoming spring. The warm sunrays seem to caress 

my soul. Maybe it is because of the spring, or because of real 

economic reasons, but I notice the spark of hope in the people I 

meet. We continue to talk about the crisis, but it seems that the 

spring gave us a more optimistic outlook.

Can the top managers of leading companies claim the 

same? You will learn this from two interesting interviews with 

people from the two ends of the world. Naturally, their points of 

view are different from ours and they have experienced the cri-

sis in their own way. One thing is for sure — one way or another, 

the crisis has changed all our lives.

The industry welcomes the first graduates of the print and 

publishing major in the Technical University of Sofia, Branch 

Plov div.

The printing and publishing world is preparing for IPEX and 

FESPA.

The union and cluster communities are swarming with ac-

tivities. The discussions on education and the educational fonts 

stirred many and opposing reactions. The points of view are dif-

ferent but these issues are of utter importance and the dedi-

cated professionals find it difficult to remain unmoved by them.

There are ongoing discussions in the Printing Industry Union 

of Bulgaria which might mark its further activity.

It is spring time. The world is full of hope. Real or fake, it 

gives a meaning to our existence and drives us forward. May 

the materials you find in this issue provide new hope and give 

impetus to you and your business!

Atanas Djajev

Уважаеми читатели,

Можете да закупите списание полиграфия

и от книжарници „Сиела“.
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Нова пролет, нова надежда

New spring, new hope
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