
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА 
„ХЕРМЕС“



Издателска къща „Хермес“ е основана през 1991 година в Пловдив. Досега със 
знака на издателството са излезли над 1800 нови заглавия с общ тираж 
18 000 000 екземпляра.
„Хермес“ предлага разнообразна продукция за всички възрасти и вкусове. 
Издателството е водещо на българския пазар в областта на художествената 
литература. На изключително голям интерес се радват и научнопопулярните 
поредици. „Хермес“ има свой дял и в предлагането на по-специфична 
продукция - справочна и учебно-помощна литература. Особено големи са 
успехите на издателството в областта на детско-юношеската литература: 
енциклопедии, четива в помощ на ученика, класически детски произведения, 
фентъзи серии и илюстровани издания. „Хермес“ е носител на наградата 
„Константин Константинов“ за принос в книгоиздаванeто за деца. Всеки месец 
се издават около 10 нови заглавия, различни като тематика и жанр, но 
обединени от мотото: 

Споделете радостта от четенето!

Хермес“ е сред основателите и активен участник в работата на асоциация 
„Българска книга“. Поддържа отлични отношения с разпространители, 
книжарници, библиотеки, читалища и различни културни институции. 
„Хермес“ спазва политика за подкрепа на българските автори и българската 
книга. Има издадени над 150 заглавия, голяма част от които са печелили 
национални и регионални литературни награди. През 2007 година 
издателството обяви и своя награда за дебют на млади български творци. 
„Хермес“ си партнира с над сто издателства от цял свят и ползва услугите на 
най-големите литературни агенции. Ежегодно участва на най-големите панаири 
за книги във Франкфурт, Болоня, Париж и Лондон. Издателството се включва в 
международни копродукции и печата издания в Китай, Белгия и Полша.
„Хермес“ е и социално ангажирана фирма. Издателството се включва в много 
дарителски и благотворителни акции, а през 2000 г. получи награда от БЧК за 
Дарител на годината. 
ИК „Хермес” стана Издателство на годината за 2009 и спечели най-много 
отличия на Деветите годишни награди на Националния клуб за фентъзи и хорър 
„Конан”. Церемонията по връчването на наградите се проведе на 17 януари 
2010 година от 14 часа в Дом на културата „Средец”, гр. София. Освен приза 
Издателство на годината „Хермес” получи още две награди . За Най-добро 
продължение – отличието е за тоталния хит „Бризингър” – трета част от 
„Наследството” на Кристофър Паолини. От сайт „Цитаделата” на издателската 
къща беше връчена награда за поредицата на Майкъл Скот „Тайните на 
безсмъртния Никола Фламел”.
Според председателя на Националния клуб за фентъзи и хорър – Александър 
Драганов – ИК „Хермес” печели престижните отличия заради великолепната 
селекция на заглавията, които издава. Той благодари за помощта на екипа ни 
към инициативите на клуб „Конан”. На церемонията бяха дошли много 
почитатели на фентъзито и любители на качествените книги. За тях имаше 
приятни изненади, страхотни награди и незабравими спомени с историите на 



любимите им герои.
След официалната част бяха представени новите хитове на ИК „Хермес” в 
жанра, които ще излязат през 2010 г. Сред тях са „Вълшебницата” – трета книга 
от серията „Тайните на бъзсмъртния Никола Фламел” от Майкъл Скот и 
последните две книги от „Хроники на древния мрак” – „Клетвата” и „Ловецът 
на духове” от Мишел Пейвър. Най-големите фенове на вампири с радост 
научиха, че в края на февруари ще излезе втората книга от серията „Истинска 
кръв” на Шарлейн Харис – „Мъртви в Далас”. 

Последното представително проучване от края на 2006 г. на социологическа 
агенция „Алфа Рисърч“ показа, че читателите определят „Хермес“ като най-
популярното издателство в България. 

  Други отличия

 

Литературна награда 
„Хермес“ 

 

Почетен знак на град Пловдив 
за принос в областта на 

културата. 

Национална награда 
„Константин 

Константинов“ за принос в  
книгоиздаването за деца 



Награда Пловдив за 
меценатство в областта на 

културата - 1993 г. 

Награда от Министерството 
на културата 

Награда за дарител на 
годината на БЧК - 2000 г. 

  „ ”     HEIDELBERG–GTO 52 Печатна база Хермес разполага с две машини за 
 ,    HEIDELBERG CYLINDER, офсетов печат машина защанцоване нож 

PERFECTA ORPER, GBC DELTA JUNIOR –    , машина за топъл ламинат колатор 
NAGEL  , ,   , DIBIPACK –   за набиране сгъване шиене и обрязване за пакетиране с 

    RENZ. термосвиваемо фолио и перфоратор
    ,  „ ” Освен изработване на собствена продукция печатница Хермес предлага 

 :следните услуги
•   , , , , , , ,Печат на етикети опаковки корици книги дипляни листовки картички  

,  , ,   фактури джобни календарчета визитки рекламни материали на 
 .     35/50 .самозалепващо фолио Максимален формат на печат см

•   , , ,  .Щанцоване на опаковки етикети папки рекламни материали
•    , , ,    Топъл ламинат на корици менюта календари визитки и други рекламни 

.     50/70 .материали Максимален размер на ламиниране см
•  :   ,   Книговезки услуги изработка на тетратки каталози и многолистни 

 (   );   , , ,календари с телен гребен сглобяване на книги каталози тетрадки  
 (   ),       ,менюта шити с тел сглобяване на блокчета за рисуване и скицници  

 ,     .офис кубчета номериране и прошнуроване нафактури

 „Хермес книга” е една от водещите дистрибуторски фирми в България за 
книги, учебна и справочна литература. Основана е през пролетта на 1998 г. като 
дъщерна фирма на Издателска къща „Хермес” и неин генерален дистрибутор. В 
последствие фирмата разширява своята дейност и днес тя дистрибутира 
книжната продукция на повече от 150 български издателства. Заради коректния 
и ефективен начин на работа „Хермес книга” е предпочитан партньор както от 
издателите, така и от разпространителски фирми от цяла България. „Хермес 
книга” обслужва доставките на книги за библиотеки, читалища, училища, 
детски градини и други учреждения. 
Издателска къща „Хермес“ има собствена верига от фирмени книжарници в 
няколко града на страната: Пловдив, ул. „Д. Юруков“ 2, Пловдив, Търговски 
център GRAND, Бургас, ул. „Гладстон“ 67 , Видин, МОЛ Видин - бул. „Симеон 



Велики“ 20.

Сайтът на издателството hermesbooks.com е разбираем и лесно управляем. 
Тематично са обусловени четири части: За нас, Каталог, Промоции и web club, 
като се акцентира върху промоциите. Сайтът предлада намаление от 15% до 
30% при покупка online. Има възможност за поръчка и от чужбина, а начините 
са плащане и доставка също са няколко.
Освен текущите намаления, издателската къща предлага и по-ниска цена при 
закупуването на цяла серия книги: Хроники на древния свят, Мишел Пейвър – 
четири книги ( Вълчият брат, Странстващият дух, Душеядците, Прокуденият) за 
20 лева и За момичета, Катерин Дий – четири книги ( Книга за самучвствието, 
Книга за любовта, Книга за успеха, книга за приятелството) за 15 лева. 
Специалното предложение е закупуването на първите три книги от поредицата 
„Падналите ангели“ от Лин Шоулс и Джо Мур - „Конспирацията срещу 
свещения граал“, „Последната тайна“ и „Проектът Хадес“ на цена от 22 лева.
Предстоящите заглавия са : „Клетвата“, „Любовта на Божур“, „Мъртви в 
Далас“, „Обещания в смъртта“, „Разговори с децата на новото време“, 
„Световна енциклопедия на пътешественика“. 
На сайта е побликувано и интервю с писателката Шарлейн Харис, както и 
кратки биографични данни за нея.
Впечатление правят класациите на ИК „Хермес“ ТОП 5 за възрастни и ТОП 5 за 
деца. Има изведена и специална класация ТОП 10 за 2009, за възрастни :

 

Нека ти разкажа, Хорхе Букай

http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=957&pcatID=82


Приказки за размисъл, Хорхе Букай

 

 

Писма до Клаудия, Хорхе Букай

Тайните на Алексия, Уна-Мери Паркър

 

http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1065&pcatID=82
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1109&pcatID=82
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1033&pcatID=3


 

Кръвни братя, Нора Робъртс

Едгар Кейси: За Акашовите хроники, 
Кевин Тодеши

 

 

Методът Гейбриъл, Джон 
Гейбриъл

http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1044&pcatID=96
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1034&pcatID=139
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1078&pcatID=13


Искри, Луиз Бегшоу

 

 

Последната лекция, Ранди Пауш

Мистерията 2012, Колектив

 

http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1053&pcatID=3
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1049&pcatID=125
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1112&pcatID=83


Както и ТОП 10 за 2009 , за деца :

 Бризингър, Кристофър Паолини 101 

български народни приказки  

http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1103&pcatID=116
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=977&pcatID=21


 Моят ден Запознай се с Клепоушко 

  Весели 

приказки Зайченцето Хоп  

http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=865&pcatID=123
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1003&pcatID=131
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=897&pcatID=61
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=942&pcatID=120


 Моите първи 1001 думи в английския език 

Пирати   
Алхимикът, Майкъл Скот Приказки за феи 

 

http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1059&pcatID=61
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=993&pcatID=130
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1075&pcatID=142
http://www.hermesbooks.com/detail.php?pID=1013&pcatID=132


Издателска къща „Хермес“ издава ежемесечен бюлетин с най-новите си 
заглавия. Книгите са разделени тематично – Художествена литература, Оракул, 
приложна психология, детска литература, Пътешествия, Фентъзи, съпътстват ги 
снимки на издаията, както и анотации.
Като цяло издателството акцентира върху съвременната литература, залага 
повече на комерсиални изданиия, които се радват на успех и в други страни. 
Преобладава преводна литература – криминални романи, фентъзи и книги 
самоусъвършенстване.


