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Край шосето нивите поклащат зелени класове, а по сино-

рите са нацъфтели милиони макове. Обикновено по това 

време потегляме към Пловдив за поредния Принтком. И сега 

пътувам натам, и пак във връзка с Принтком, но онзи, който 

ще се проведе догодина. Списание полиграфия и СПИБ стар-

тираха дискусията за новото лице на Принтком. Тази и други 

дискусии набират сила в полиграфическата общност. Наис-

тина засега резултатът е незадоволителен, но явно това е 

пътят, който трябва да извървим.

На срещата на полиграфическия бизнес в България вмес-

то за бъдещето, се говореше главно за настоящето. Диску-

сията свърши там, където се надявахме да започне. Все пак 

се казаха много неща и ако поне един от присъстващите е 

осъзнал едно-единствено от очевидните неща, които бяха 

споделени, усилията ни няма да са напразни. Нашата надежда 

е, че на основата на казаното и осъзнатото ще изградим 

визията си за едно по-добро и по-съвършено бъдеще. А не е 

ли това първата крачка към неговото реализиране?

Явно не сме единствени в своеобразното си буксуване. 

Месеци наред се говореше за чудесата, които ни очаквали 

на IPEX. Оказа се, че чудеса не се случиха, поне не големи. 

Отложи се и очакваната InkJet революция. Явно светът е 

пренапрегнат от желанието си да скочи от кризата в без-

метежното бъдеще и това се отразява на поведението ни.

Чудеса рядко се случват, а когато това стане, то е ре-

зултат от дълга и упорита работа. Ето защо е време за 

запретнем ръкави и да се захванем с непосредствените си 

целесъобразни и адекватни действия. Така и само така ще 

обезпечим чудесата, които искаме да сътворим. Останало-

то ще дойде от само себе си. Да се залавяме за работа! 

Списъкът с чудеса е дълъг, а ще ни трябва и време. Дори и 

чудесата имат технологично време за реализиране.

Желая ви успех!

Атанас Джажев

Along the road the fields sway green wheat ears and millions of 

poppies bloom in the meadows. Usually, this is the time of the year 

when we head to Plovdiv for the next Printcom. Now I am also on 

my way to go there and the trip is also related to Printcom, but the 

one that is going to take place next year. Polygrafia magazine and 

the Printing Industry Union of Bulgaria have started the discussion 

about Printcom;s facelift. This and other discussions are gaining 

momentum in the print and publishing community. Indeed, the re-

sult so far has been unsatisfying, but this is the road we have to 

travel.

During the meeting of the print and publishing business in Bul-

garia, the main subject was mainly the present situation and not 

the future developments. The discussion ended where we hoped 

it would begin. Despite that, many things were said and if at least 

one of those present at the meeting has come to understand even 

a single issue of the ones that were shared, our efforts have not 

been in vain. We hope that based on what was said and grasped, 

we will develop our vision of a better and more perfect future. And, 

is this not the first step towards tits implementation?

Apparently we are not the only ones in such a frozen state. For 

months we were hearing about the miracles that we should expect 

at IPEX. However, it turned out there were no miracles, at least not 

big ones. The anticipated InkJet-revolution was also postponed. Ap-

parently the world is overstressed by its desire to jump from the 

crisis to the worry-free future and this influences our behavior.

Miracles rarely happen and when they do, it is as a result of 

long and hard work. That is why it is time to get down to business 

and begin working on our immediate, expedient and adequate ac-

tivities. It is the only way we can provide basis for the miracles we 

want to create. The rest will come on its own. Let’s get down to 

work! The list of miracles is a long one and we will also need time. 

Even miracles require some technical time to become a reality.

I wish you success!

Atanas Djajev

Уважаеми читатели,

Можете да закупите списание полиграфия

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

И чудесата изискват технологично време

Even miracles require some technical time
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