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за къде без промени
Доста от читателите вече са опознали списанието ни и са намерили нещо, което ги привлича в
него. За други може да не е било достатъчно, било то като ниво или съдържание. Но вероятно за
всички ще бъде изненада новината, че това е последния брой на Power такова, каквото го познавате
и виждате сега.
Хванахте се, нали?
Подчинихме се на желанието на читателите ни и решихме да разширим тематиката си. Глобализация
не е термин със значение само в политиката. Това е нещо, което се случва нявсякъде около нас.
Компютрите и мултимедийните устройства се превърнаха в част от домашната и професионална
техника, която беше основна тема на списанието ни досега.
В “новия” Power, освен познатите ви теми от аудио и видео света, ще включим и ревюта на всякакви
мултимедийни продукти и устройства, с които работите всеки ден. Няма да пренебрегнем и
фотографията, тъй като и тя е тясно свързана с нашето ежедневие и цифровия свят.
Накратко - компютрите, фотографията и разните “умни” джаджи са неразделна част от живота
ни, а темите, които ни интересуваха досега – домашното кино и озвучителната техника, ще си
останат на фокус, затова – очаквайте ни! Променени и нагиздени като за празници, с нови лица
в редакцията и повече усмивки по страниците. Нека не издаваме всичките си тайни, ще оставим
малко изненади, които да откриете сами във следващия брой. Дотогава - приятно четене!
(Бел. ред. - или чакане?)
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