
Уважаеми приятели, 

Изданията на Световната ротарианска преса остават основният източник на 

информация и комуникация с ротарианците и клубовете в Ротари Интернешънъл – това 

е основното послание от проведения през ноември онлайн семинар с представители на 

всички Регионални ротариански списания, официоза „Ротари магазин“, Директори и 

Попечители в Ротари.  

Модераторът на срещата Донна Копар изтъкна, че усилията за промяна в графичната и 

идейна едентичност в символите и посланията в Ротари след близо пет години са дали 

своите положителни резултати. Новата визия е по-разпознаваема и адаптивна и трябва 

да сме единни навсякъде във всички послания. Това вече е направено при Регионалните 

списания, накрая и при тези, които не пишат на латиница, както и за Ротариан, където 

от септемри се въведоха много промени във визията и начина на поднасяне на 

информацията не само в печатното, но и в дигиталното издание. 

За това говори и главният редактор Джон Резек. Той подчерта, че с приоритет са 

събитията, тъй като ротарианците са „хора на действието” и трябва да се чува техният 

глас. Да търсим посланици, включително и в РАК и ИАК, които да говорят за Ротари. 

Текстовете трябва да са кратки за сметка на изобразителния материал, с акценти, които 

привличат вниманието. 

Дискутирано беше и че трябва да се подобри координацията между списанията и 

всички социални и интернет послания. Те са подчинени и се съобразяват с визуалната 

единтичност и използването на логото и марката на Ротари. Нещо повече, всички 

атрибути със старата символика трябва постепенно да се заменят и да останат само тези 

с историческа стойност. 

Лекторите представиха много информация и факти, свързани с промените през 

последните години. За съжаление процесите на дегитализация се развиват доста бързо, 

което налага и адаптирането на изданията към тези реалности. Трябва да използваме 

всички възможности, които ни дават новите технологии, за да бъдат изданията още по-

действени и ефективни. Ковид кризата и пандемията ускориха тези процеси и всички 

ние, които работим като доброволци в полза на обществото, трябва да ги приемем и 

подкрепим. 

Ротари наистина ни дава нови възможности! 

 

Наско Начев 

1 декември 2020 г. 


