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Светът е в олимпийска треска. На много километри оттук 

в канадската планина Сайпрас Маунтин вали дъжд и топи 

малкото наличен сняг, който е крайно необходим за провеж-

дането на състезанията. За да излязат от това положение, 

организаторите, с цената на много средства и усилия, до-

карват сняг от стотици километри към Сайпрас Маунтин. 

Стотиците камиони, натоварени със сняг, затрудняват и 

без това тежкото придвижване от и към планината.

У нас, напротив, придвижването е утежнено от снежна-

та зима, която е причина за втори път да се отлага сре-

щата на Съюза на печатарската индустрия в България. Но 

това далеч не е всичко. Няма да е пресилено да се каже, че 

и в метафоричен план придвижването на посланията в об-

щуването ни е утежнено. Има много премълчани истини в 

полиграфическата общност, има много преиначени и изкри-

вени послания, дори основите ни понякога поддават — липс-

ва единна терминология и пишещите изпитват неимоверни 

трудности при предаване на смисъла.

Списание полиграфия винаги се е стремило да разчист-

ва преспите по пътя на общуването, да осигурява комуника-

ционен комфорт на общността, но един снегорин магистра-

ла не чисти... Нужни са общи усилия за реализиране на едно 

по-обхватно и ефективно отстраняване на препятствията 

по комуникационните канали.

Питам се, готови ли сме да се включим в разчистване-

то? Готови ли сме за диалог — честен, открит, позитивен, 

който да подпомогне оздравяването, съзряването, развити-

ето на общността, който да ни извиси над злободневното 

и да утвърди облика ни на зряла, широкообхватна и полезна 

професионална общност с утвърдени традиции, ценности и 

визия за бъдещето?

Приятно четене!

Атанас Джажев

The world is being carried away by the Olympic fever. Many kilome-

ters away from here, in the Canadian Cypress Mountain, it is rain-

ing and the little snow needed for the competitions to take place 

is melting away. In order to resolve this issue, the organizers, at 

the expense of many resources and efforts, are transporting snow 

from hundreds of kilometers away to Cypress Mountain. Hundreds 

of trucks, loaded with snow, make travelling on the mountain even 

harder.

Here, on the contrary, the transportation is getting worse due 

to the snowy winter, which is the reason why the meeting of the 

Printing Industry Union of Bulgaria is postponed for the second 

time. Yet, this is not all. It won’t be exaggerated to say that even 

metaphorically our communication messages are having difficul-

ties getting through. There are many unsaid truths in the printing 

and publishing industry, there are many misrepresented and dis-

torted messages, and even our grounds start to shake — there is 

no unified terminology and the writers have immense difficulties 

conveying the meaning.

Polygrafia magazine has always strived to clear the snow-drifts 

on the road to communication, to provide communicational com-

fort for the community, but a single snow-plough cannot clear the 

whole highway…We need joint efforts in order to realize a wider and 

more effective removal of the obstacles along the communication 

channels.

I wonder, are we ready to join the clean-up? Are we ready for a 

dialogue — honest, open, positive dialogue which shall contribute 

to the recovery, the maturing and the development of our commu-

nity, and which shall let us soar above the problems of the day and 

strengthen our image of a mature, broad and useful professional 

community with well-established traditions, values and vision of the 

future?

Have a nice reading!

Atanas Djajev

Уважаеми читатели,

Можете да закупите списание полиграфия

и от книжарници „Сиела“.

София:

МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2

Сити център, бул. Арсеналски 2, етаж 3

ул. Драган Цанков 6, Софийски районен съд

КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19

КНИЖНА БОРСА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, бул. Цариградско шосе

Пловдив:

МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2

ул. 6-ти септември 167, Съдебна палата

Варна:

МОЛ Варна, бул. Сливница 201

Стара Загора:

Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков

Велико Търново:

ул. Васил Левски 16, Съдебна палата

Готови ли сме за разчистване
на комуникационните канали?

Are we ready to clean-up the communication channels?
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