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Ще Ви представя накратко себе си, работата ми и издателствата ми, които са делото на
моя живот. Родена съм на 21.02.1956 г. в София. Завърших Френската езикова гимназия
в София, след което заминах за Москва, където завърших с отличие Московския държавен университет по книгоиздаване и книгопечат, специалност „Икономика, организация
и управление на издателска и полиграфическа промишленост“. След завръщането ми в
България завърших второ висше образование, специалност „Стратегическо планиране
и прогнозиране“ в ИИ „К. Маркс“. Работех последователно като експерт по планиране
и прогнозиране в Държавната печатница „Г. Димитров“, след това като икономически и
търговски директор в Издателство с печатница при БАН, след това в руско-българската
издателско-полиграфическа фирма „Интерпринт“.
На 13 май 1990 г. създадох фирмата „Абагар Холдинг“ (издателска и книготърговска
фирма), в която работя и днес и която носи моето име от 2002 г. През май 1996 г. създадох и второ издателство - “МИРИАМ ПАБЛИШИНГ”. Владея перфектно френски,
английски, руски и италиански, както и компютърен дизайн и предпечатна обработка.
Създател съм - автор или съставител - на множество книги и съм преводач и дизайнер на
множество други. Известно време бях хоноруван преподавател във Философския факултет на Софийския университет, катедра „Печат“.
Имам две деца - син на 27 години и дъщеря на 21 години, които и двамата работят
заедно с мен в издателствата ни и са специалисти по превод, редактиране, художествено
оформление и предпечат на книгите.
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Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“
Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ ( „АБАГАР ХОЛДИНГ“ ООД) е книгоиздателска и книготърговска фирма, създадена през 1990 година от Мария Арабаджиева.
Днес издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ (АБАГАР – София) е едно от престижните български издателства. За период от 22 години са издадени над 1000 заглавия. Издателството работи по дългосрочно разработени тематични програми, разпределени в
около 50 тематични издателски поредици предимно в областта на научно-популярната
литература. Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ е специализирано в издаването
на енциклопедична, справочна, научна, научно-популярна и художествена литература.
Издателството е ценено от читателите заради прецизния подбор на теми, заглавия и автори, високи критерии към издателската подготовка и дизайна на книгите и луксозното
им полиграфическо оформление.
През 1994 г. издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ ( „АБАГАР ХОЛДИНГ“
ООД) създаде единствения по рода си в България Клуб на книгата, организиран по модела на световните клубни системи, в който към 2012 г. членуват повече от 7000 души
от цялата страна, както и живеещи в чужбина българи. От началото на 2000 г. новите
тенденции в издателската политика на издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ са осъществяване на проекти за създаване на собствени на издателството съставителски многотомни енциклопедични поредици.
Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ е създадено и се ръководи от Мария Арабаджиева. Негови сътрудници са широк кръг подготвени специалисти в различни области на науката и културата – консултанти, преводачи, редактори. Издателството разполага
с висококвалифициран екип за дизайн, предпечатна подготовка и широка книготърговска система за търговия на едро, търговия на дребно и клубна система. През 1997 г.
издателството бе номинирано за наградата „Черноризец Храбър“ за цялостен принос в
националния културен живот. От средата на 2001 г. започна да действа Интернет сайт на
КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР , който представя издателската политика и продукцията на издателството. Сайтът може да бъде намерен на адрес: www.clubabagar.com.
От 2006 г. издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ започва издаването на уникални древни трудове, създадени в периода между 12 и 19 век, посветени на историята, културата и изкуството на човечеството. Някои от тях са издадени със специален дизайн във
вида на илюминатни книги и са предназначени за ценители. някои от създадените от нас
книги се намират в Библиотеката на ООН, а съвсем скоро ценна илюминатна книга с
житие на св. Иван Рилски бе дарена на българският православен храм „Св. Иван Рилски“
в Антарктида. Книги на издателството многократно са били дарявани на библиотеки на
български посолства в чужбина, както и на библиотеки и читалища в цялата страна.
През 2009 г., във връзка с настъпващата икономическа криза в страната, изцяло преминахме от традиционния офсетов печат към дигитален печат - най-съвременната технология, едновременно ефективна и икономична, за отпечатване на книги. Дигиталният
печат ни позволи нашите издания да станат още по-луксозни исъвършенни като полиграфическо изпълнение. По този начин ние станахме първото българско издателство, изцяло работещо по най-съвременните полиграфически и издателски технологии.
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През март 2012 г. създадохме собствен Дигитален център с машини на „Коника Минолта“, с което напълно затворихме производствения цикъл на нашите издания и си осигурихме нов пазар с възможностите ни за широкоспектърен цветен и черно бял дигитален печат. Уникалното е, че дигиталните машини се намират в приемната на нашия Клуб
на книгата - по този начин създадохме истинска „арт работилница“, където читателите на
живо могат да видят създаването на ценните книги и да си поръчат уникати на илюминатни книги или древни гравюри. Със създаването на дигиталния център още веднъж
станахме лидери в българското книгоиздаване, съчетавайки издаването на редки и уникални трудове със съвършеното полиграфическо качество на дигиталния печат. Ние сме
първото и единствено засега българско издателство, разполагащо със собствен дигитален център.
Издателство „МИРИАМ ПЪБЛИШИНГ“
Издателство „МИРИАМ ПЪБЛИШИНГ“ е създадено през 1996 година от Мария
Арабаджиева и екипа на издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ („АБАГАР ХОЛДИНГ“ - София). За 18 години от своето съществувание то успя да се наложи като водещо в областта на справочната, мемоарната и езоторичната литература. Книгите, издавани от издателство „МИРИАМ ПЪБЛИШИНГ“, са посветени на изследването на
древната мъдрост и знания, на философията и културологията, на историята и развитието на тайните общества и доктрини, на изучаването на окултните науки и т.н. Досега
издателството е публикувало над 500 заглавия.
Изданията на „МИРИАМ ПЪБЛИШИНГ“ се подготвят от висококвалифицирания
екип за издателска дейност, дизайн и предпечатна подготовка на издателство „МАРИЯ
АРАБАДЖИЕВА“. Изданията на издателството се разпространяват чрез търговската
система на „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ ЕООД и КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР. Издателската политика и изданията на издателство „МИРИАМ ПЪБЛИШИНГ“ са представени във виртуалното пространство чрез сайта www.clubabagar.com.

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР
През 1994 г. издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ („АБАГАР ХОЛДИНГ“ София) създаде единствения по рода си в България Клуб на книгата, организиран по
модела на световните клубни системи.
КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР е средство за развитие на директни контакти между създателите на книгите и техните читатели и почитатели. И преди всичко Клубът е
общество от хора, които приемат книгата не като стока, а като изкуство – като достъп
до световната цивилизация, като начин за преосмисляне на житейската ни философия.
Клубът трябва да се приема като израз на стремежа на издателите да опазят книгата като
културна ценност.
Клубът предлага широк спектър заглавия, обхващащи множество тематични направления: енциклопедии и справочници, научна и научно-популярна литература, художествена и детска литература. КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР предлага само книги с пре3

цизно подбрана тематика, с високо ниво на текстовото и илюстративно представяне, с
качествена полиграфическа изработка.
КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР представя и предлага изданията на издателствата
„МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ и „МИРИАМ ПЪБЛИШИНГ“. С цел осигуряване на
широк асортимент от заглавия Клубната система представя и изданията на множество
гостуващи на Клуба български издателства. За своите членове Клубът създава и издава
специални уникални издания в ограничени колекционерски серии.
КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР е организатор на редица културни обществени изяви – премиери на нови книги, представяния на издателства, поредици и автори; есенни
и пролетни форуми на книгата, които са своеобразна симбиоза на всички изкуства; изнасяне на лекции с широка образователна и културна насоченост; благотворителна дейност - дарения на книги на училища, читалища, градски библиотеки и т.н.
Приемните на КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР са своеобразни културни домове - в
тях са изложени не само ценни книги, но и редки колекции от изобразително изкуство,
икони, антикварни уникати и т.н. В тези приемни редовно са организирани лекции на
интересни и образователни теми, провеждани са дискусии, литературни вечери и концерти.

София, 15.05.2017

Мария Арабаджиева
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