
Здравейте, скъпи читатели,

„Интернет ни връща към Гутенберг“ — предполагам 

сте чували думите на световноизвестния италиански 

философ проф. Умберто Еко. Причината да ви ги при-

помням е, че книгоиздаването в световен мащаб се 

променя — може би по-бързо, отколкото се очакваше, 

вследствие на възникналата криза. Ще тръгнат ли не-

щата в посока към масово навлизане на електронните 

книги? Може би. Но дали наистина Умберто Еко греши? 

Или пък и двете страни грешат по малко? Дали е въз-

можно съществуването и на двата вида книги — тези, 

които познаваме толкова отдавна, и онези в новата и 

модерна опаковка? Времето ще покаже.

В този брой на сп. ProGRAFICA ще ви срещнем с г-н 

Веселин Тодоров, председател на управителния съвет 

на АБК, за да погледнем какво се случва с бранша кни-

гоиздаване у нас.

Заедно с акцента, който ще поставим върху българ-

ското книгоиздаване след тежката 2009 г. и очертава-

щата се като не много лека 2010, отново ще обърнем 

поглед към дигиталния печат, за да продължим започ-

ната серия от интервюта. В този брой на нашите въ-

проси ще отговарят представителите на HP.

Наред с добре познатите ви и харесвани от вас 

рубрики ще поставим началото на нова, наречена 

„Типографски бележки“. Рубриката ще води Борил 

Караиванов, главен дизайнер в BSH. В своята първа 

статия той ще говори за „Еталони за измерване в 

типографиката“.

Ще се радвам, ако отново и през тази година кому-

никираме активно помежду си. Може би ще искате да 

споделите с нас какво е вашето мнение за електронни-

те книги и имат ли те място във вашата библиотека? 

Пишете ни на: r.dalev@print-publishing.bg или prografica@

print-publishing.bg.

Приятно четене,

Радослав Далев

Dear Readers,

„Internet returns us to Gutenberg“ — I suppose you have 

heard the words of the Italian philosopher of world renown, 

Prof. Umberto Eco. The reason to remind them to you is that 

the worldwide publishing industry undergoes a faster than 

the normal development, probably as a result of the crisis. 

Whether things will develop towards a mass coming in of 

the electronic books — which probably is the right way, but is 

Umberto Eco really wrong? Or probably both sides are a bit 

wrong, which make possible the existence of both types of 

books — those, which we know from such a long time and the 

other ones in the modern form. Actually, the time will show.

In this issue of ProGRAFICA we shall meet you with Mr. 

Vesselin Todorov, Chairman of the Managing Board of the 

Bulgarian Book Association, to take a glance at what is hap-

pening with the book publishing industry in Bulgaria. 

Apart from the focus on the Bulgarian book publishing af-

ter the hard 2009 year and in 2010, which is expected to be 

not less hard, we shall again turn the attention to the digital 

printing, in order to continue the series of interviews already 

started. In this issue our questions shall be answered by the 

representatives of HP.

Along with the rubrics you already know well and like, we 

shall start a new one, named „Typographic notes“. The ru-

bric shall be of Boril Karaivanov, Design Director in BSH. In 

his first article he shall talk about „Measuring standards in 

typography“.

I would be glad if this year we continue our active com-

munication. You might want to share with us you opinion on 

the electronic books and do they have a place in your library? 

Write us on: r.dalev@print-publishing.bg or on: prografica@

print-publishing.bg.

Enjoy reading,

Radoslav Dalev
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