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The proposal of this paper is closely integrated within the theme of the conference and contains 
reference to cultural semio  cs and cultural branding in fashion consump  on contexts. Fashion industry 
has been studied as an opera  ve model for implemen  ng cultural vibrancy, crea  ve economy, tangible and 
intangible assets whereby culture is a necessity for sustainable development. The discussion concerning 
tendencies and innova  ons in fashion industry is confronted by quite serious challenges not only in the 
business world, but in consumerism and materialism in the context of fashion consump  on, trends and 
culture.
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МОДАТА В КОНТЕКСТА 
НА КУЛТУРНА ИНДУСТРИЯ 

 Ако преди около 50 години западното 
общество трудно прие футуристичните идеи на 
Пако Рабан1, то в днешно време не е нужно всеки 
да чете задължително “Системата на модата” на 
Ролан Барт [1], за да бъде найдобрият специалист в 
модната индустрия и да знае, че нейното развитие 
попада в тематичното изследователско поле на 
културологията и “интелигентните”2 дейности за 
разстеж. 
 Необходимо е обаче идеите за устойчиво 
развитие да бъдат прилагани целесъобразно за 
още по-успешно и полезно интердисциплинарно 
сътрудничество в модната индустрия. 
Сътрудничество, за което водещи тематични 
посоки има семиотиката, разбирането на знаковите 
системи в модата и тяхното прилагане в практиката. 
Но това зависи от еволюционното и социалното 
развитие на обществото като цяло за означаване на 
дрехата и индивида.

1L’enfant terrible през 60-те години на миналия век Пако Рабан изглежда актуален днес, ако неговата креативна 1 дейност 
за онова време бъде съпоставена с идеите за разработване на интелигентен, електронен текстил и индустриални 
революции, като Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0 — б. а. 
2Идеалната цел, която е заложена в стратегия “Европа 2020”, разглежда три основни направления за развитие и 2 
справяне с кризисни ситуации; обобщено, развитието е представено като: интелигентно, устойчиво и приобщаващо  
— б. а.

 Измежду многото дизайнери, които 
разработват мисловни модели за устойчивост, 
изглежда сякаш Пако Рабан има известно 
предимство [3]. Неговият модел на критическо 
мислене и означаване на дрехата в модната 
индустрия извежда на преден план усилията, 
които модата прилага за опазване на природата и 
културата на човека. 
 Иновацията и креативността в модната 
индустрия играят ключова роля в т. нар. “екологии и 
индустрии, базирани на знанието”. Инвестиционни, 
банкови и застрахователни компании заемат 
екологично съобразени позиции с поглед към 
бъдещето и определят посоката за технологично 
развитие на Индустрия 4.0 с иновативни програми и 
проекти. Финасирането на екологично ориентирани 
производствени процеси и интелектуален 
потенциал стимулира изследвания за устойчиво 
развитие в областта на една от водещите индустрии 
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с висок показател на замърсяване на околната 
среда. 
 По този начин понятието за modus3 през 21 
век притежава потенциала и реалната възможност 
да организира развитието на  икономика, базирана 
на знанието, която на следващ етап да окаже 
благоприятно въздействие за остойностяването на 
околната среда. Както вече е известно, този процес 
е стартирал с идеята за дрехи “втора употреба”4 
и рециклирането на отпадъци, които световният 
океан съхранява като резултат от човешка дейност5. 
 Тук е мястото да бъде спомената и 
екологичната криза, която е причинена от културата 
на масовия потребител в модната индустрия. 
Философската гледна точка за преосмисляне на 
кризисна ситуация — едновременно  като опасност, 
но и като възможност за развитие, оформя първо 
спецификата на организационна култура за 
тенденции и иновации чрез образите на дизайнера 
и производителя, а след това обхваща и видовете 
репрезентативни практики на крайния потребител, 
ръководен от преходността на модните течения 
за деня [2; 4]. Така културната потребителска 
сегашност в модната индустрия отново припомня 
за десетгодишната стратегия6 на Европейския съюз 
за овладяване на икономическата криза, която е и 
криза  на  общоевропейската  култура. 
 Но  културата  в модната индустрия има 
способността да провокира потребителското 
ежедневие на различни нива. Тя преминава 
през времето и пространството, за да 
обговаря културното наследство, иновациите 
и технологиите. Тя присъства на световни 
изложения за изследователски постижения7, а 
често визионерските идеи на сътрудниците в 
модната индустрия са експонирани и в културни 
пространства за индивидуално интелигентно 

развитие8. 
 С културната референция на израза 
мода— modus все по често се отварят дискусионни 
тематични пространства за динамичното развитие 
на модната индустрия, която обхваща три 
изследователски области, свързани с изкуство, 
технология и устойчивост.  Нещо   повече,  ежегодните 
икономически показатели за тази индустрия 
предоставят възможност за анализ на кризата и 
устойчивостта с помощта на модната културна 
референция и нейните взаимосвързани четири 
митологични гранични състояния — природа, 
география, история и изкуство [1]. Така разгледана, 
думата за мода придобива  културологичен смисъл 
и предизвиква актуалните дебати за устойчиво 
развитие в съвременната консумативност, а това 
добавя и следните специфични изследователски 
анализи за интелигентна иновация, базирана 
на знание, за визионерска роля на дизайнера 
в творческия процес, както и за иновация, 
технологично разработена от конкретна традиция 
в даден географски регион. 
 Културните  инициативи  в модната 
индустрия са основни двигатели за развитието 
и промяната на социалните процеси в дадено 
общество. От друга страна тези инициативи 
предполагат инвестиране в областите за 
култура и изкуство с идеална цел, която е в 
одухотворяването на консуматорите, и с основен 
фокус към иновативни икономики, социална  
кохезия и предприемачество. Но практиката в 
динамизираната и бързо развиваща се модна 
индустрия показва и друго. Ако културното 
влияние [5], с предварително поставена идеална 
цел, е разгледано по описания начин, то в повечето 
случаи неговото въздействие остава незабелязано, 
затова защото културните инициативи често не са 

3Културологично разгледана, латинската дума modus притежава еволюционно преходно свойство на определени 3 
модернистични състояния във време и пространство. При конкретния случай за технологии и иновация в модната 
индустрия, тази дума е ангажирана с допълнително значения, свързани с опазването на околната среда — б. а. 
4Интересен пример е концептуалната идея за “втора употреба”, разработена в рамките на първия търговски център 
ReTuna и насочена към отговорния консуматор и природозащитник. В: The ReTuna Revolu  on, Sportswear Interna  onal 
284/2018, стр. 58-59 — б. а. 
5Авторката Barbara Markert отделя необходимо внимание за анализ на темата за замърсяване на океаните. В: The shape 
of water, Sportswear Interna  onal 284/2018, стр. 140-143 — б. а. 
6Стратегия “Европа 2020” с допълнителни проучвания за негативното влияние на световната финансова и икономическа 
криза в страните членки на Европейския съюз — б. а.
7Тук е достатъчно да бъдат отбелязани събитията: CPM-Collec  on Première Moscow; VIEW Premium Selec  on; 7 “Out-
Door” Friedrichshafen; Bangladesh Denim Expo; Fashion SVP — б. а. 
8Световноизвестни изложбени културни пространства доказват това във времето с емблематичната експозиция 8 
“Дива красота” на Александър Маккуин — първо, през 2011 г. в музея “Метрополитън”, Ню Йорк, а след това и в музея 
“Виктория и Албърт”, Лондон, през 2015 г. — б. а.
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брандирани като културни в условия на икономики 
в преход. 

МОДАТА В КОНТЕКСТА 
НА КРЕАТИВНА ИНДУСТРИЯ

 Когато през 19. век в западното общество 
започва да се разпространява с бързи темпове 
нова концептуална идея за развитие в модната 
индустрия9, този  културологичен процес 
провокира и изследвания относно значението 
на професии, свързани с иновацията и 
творческите подходи, които са интегрална част от 
икономиките на индустрията. Оттогава ролята на 
занаятчийството е в постоянна трансформация, 
в търсене на нови подходи, като в същото време 
притежава и идеална цел, която е в опазване 
на традициите в обществото. По този начин 
оперативните модели на сегашността изискват 
от индустриите да управляват и разпространяват 
успешно концепцията за икономически 
добродетели, заложени в стратегия “Европа 2020”. 
Една от основните задачи е в подпомагане на 
процеса за интелигентно развитие на креативната 
верига творец-потребител. 
 Специфичният трансформативен модел 
при Индустрия 4.0 поставя концепцията за мода в 
рамките на сегашността, в условия на устойчиво 
и интелигентно развитие. Тези условия, свързани 
и с новите технологични постижения, повече 
от всякога подлагат на анализи процесите на 
креативност в индустрията10.  Тази ситуация, от 
друга страна, все по-често ангажира творците 
да търсят решения за своите проекти,   като 
комбинират  новите технологии с опазване на 
околната среда. Сегашността прави детайлна 
ревизия на понятието за стил11, на модернистичната 
консуматорска отговорност и на естетиката при 

разработване и културно брандиране на продукти
в модната индустрия12. 
 Разработването и реализирането на 
творчески проекти предполага засилване на 
сътрудничеството между изследователски звена 
във висшите училища, артистични и културни 
институционални пространства, а не на последно 
място и обективен поглед към спецификата на т. 
нар. занаятчийство. Взаимодействието между 
изброените институции, с прилежащи към тях 
професии, подпомага иновативните практики и 
очертава нови тенденции. 
 Все по-често се дебатира за огромната роля 
на т. нар. “инфлуенсъри”, които са призвани да 
осъществяват  именно тази взаимовръзка.   Сезонните 
тенденции в модната индустрия се определят 
в последните десетилетия от инфлуенсърите — 
креативни директори и артисти, личности с висока 
социална отговорност, защото проблемите относно 
расизма, ксенофобията и миграцията в обществата 
са обговаряни от тях на различни институционални 
равнища13.   
 Институционалните рекламни кампании 
са един от ключовите елементи за креативността 
на оперативния модел в модната индустрия. При 
прилагане адекватно на този т. нар. “отворен 
икономически модел” има благоприятни 
възможности за нови изследователски полета, с 
помощта на които  взаимосвързаните ресурси— 
научни изследвания, дизайнери с визионерско 
мислене и занаятчийски умения, са предпоставка и 
за развитие на новите технологии в текстилната и 
модната индустрия. 

ДИСКУСИОННИ КОМУНИКАТИВНИ МОДЕЛИ: 
КУЛТУРНО СЪДЪРЖАНИЕ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ 
 Когато дебатираме тенденциите и 

9В западното общество критиците на модната индустрия обсъждат специфичната творческа дейност на Чарлз 9 Уърт. 
Традиционно, творецът измисля/проектира модела, консуматорите избират материите. Този традиционен процес 
допълнително проблематизира концепцията за “бърза мода” в условия на сегашност и динамично търсене на 
оперативни модели за устойчиво развитие на текстилната индустрия — б. а. 
10Новите технологични постижения работят динамично с концепцията за Изкуство 4.0. По този начин консуматорите в 
модната индустрия разполагат и с приложения за добавена реалност — б. а. 
11Като съпътстващ пример може да бъде посочена културологичната тенденция в Германия, провокирана от 
съвременните технологии. В медиите вече присъства информация, че германците повече разчитат на технологията 
отколкото на естетиката... и в това няма нищо футуристично. Достатъчно е да бъдат отбелязани: The TexSolar Project, 
проект за интелигентен текстил и микросистеми, както и E-mo  on Project. Вж. Tex  le Forum 3/2009, стр. 41 — б. а. 
12Тези творчески параметри са обобщени в тематични области за устойчиво развитие, вж. Sportswear 12 Interna  onal 
284/2018 — б. а.  
13За допълнителна информация — институционалната рекламна кампания на Бенетон, проектът UnHate от 2011 13г.; 
както и рекламната кампания на Бенетон, пролет-лято 2018 г., която акцентира върху свободата и креативността, с 
цветни послания към целия свят, независимо от религия, сексуална ориентация или възраст — б. а.                                                        
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иновациите в българската модна индустрия, то 
темата за сегашността и културното съдържание 
може да бъде обобщена в следните тематични 
комуникативни модели: 
1.Културна жизненост.
2.Творческа икономика, основана на знания. 
3.Материални и нематериални активи.
Тази проблематична сегашност е и в 
изследователския фокус на екипа от Business of 
Fashion14 . С тяхната концептуална гледна точка е 
реализирано  т. нар. културно  пространство Гласове, 
Voices, с разнообразни тематични дискусионни 
срещи, на които  са поканени визионери от 
различни изследователски тематични области 
— икономика, технология, здравеопазване, 
гастрономия, филмова индустрия, политика, 
обществени дейци и филантропи. Основната цел 
на тези дебати е да отговарят бързопроменящите 
се креативни формати и културно съдържание в 
модната индустрия. 
 Всеки ден на модната символна арена се 
появяват нови и нови показатели за развитието на 
съвременните технологии. Това води и до редица 
хипотези за българския пазар, който е свързан с 
тенденциите и иновациите при новите технологии 
в текстилната индустрия. Своеобразната динамика 
в модната индустрия предизвиква редица дискусии 
по теми за глобалната криза в икономиките 
и културните репрезентации на луксозната 
индустрия, която е призвана да подарява идеи на 
модната индустрия. 
 Забързаното ежедневие в глобалното 
общество и промяната на фокуса към новите 
технологии проповядват на потребителя тенденции 
за смесване на всичко с всичко. Тази тенденция за 
смесване на всичко с всичко в модната индустрия 
придобива нова проблематична актуалност и 

дебатира логичните откази на известни дизайнери 
и креативни директори от висшата мода да 
подаряват своите идеи на fast fashion15. 
 Колкото до масовата култура в модната 
индустрия, съвременните потребители са 
ръководени от принципа “видяно сега, купено 
сега”. Обособената културна жизненост в 
потреблението на модни стоки измерва динамиката 
при тенденциите и иновациите в българската модна 
индустрия. Маркетинговата стратегия на тази 
индустрия притежава специфичен бизнес модел, 
при който темите за културно наследство и жизнена 
продължителност на концептуални дизайнерски  
идеи във времето не са от съществено значение. 
 “Бързата мода” продава и по този начин 
провокира у консуматора временна модерност. 
Затова и концепцията за творческа икономика, 
основана на знания, при този бизнес модел 
винаги е дискусионна, като търси съществената 
разлика между прилагането на конкретни действия 
за устойчиво развитие и успешно управление 
на устойчив бизнес модел. Нещо повече, този 
бизнес модел изисква всички дейности да бъдат 
взаимосвързани с непреходния начин на мислене 
за опазване на материални и нематериални 
активи, при който взаимовръзката между културни 
и творчески индустрии е постоянен процес за 
прилагане на визионерски, иновативен потенциал.  
 Една от най-важните теми в модната 
индустрия е свързана  с  дадено културно наследство 
и мода16 . Когато разглеждаме тематичната област 
за културния брандинг17, именно материалните 
и нематериални активи привличат креативните, 
визионерски подходи, като стимулират културата 
да бъде в помощ на модата за определяне на 
тенденции и иновации в индустриите. С помощта 
на общоизвестната максима, че днешните модни 

14The Business of Fashion, информационен бизнес интернет портал, който е определен от www.independent.co.uk/life-
style/fashion/features/the-online-fashion-100-1663809.html?ac  on=Popup&ino=31, така: “A must-read blog for everyone in 
the fashion industry.” — б. а.
15Потенциалните действащи партньори на тема “бърза мода” в България са известните търговски компании  като 
H&M, Forever 21 и Zara, търговски мрежи за продажби на дрехи на дребно. Техният оперативен модел, анализиран 
като възможност за бърза пазарна реализация, е в използването на предварително представяните дизайнерски идеи 
по време на прогнозни ревюта от висшата мода. Така “бързата мода” реализира собствени сезонни колекции на 
атрактивно ниски цени, затова защото потребителят желае да бъде “модерен” сега, а не да чака до следващия сезон 
— б. а. 
16Всеки съвременен потребител ще разпознае веднага културното послание при маркетинговия подход на италианците 
Dolce&Gabbana, The Fall Winter 2018-19 Collec  ons — б. а.
17С аналитичния инструментариум на културното брандиране може да бъде обхваната културната динамика в рамките 
на дадено общество. Резултатите от този изследователски процес подпомагат разчитането на тенденции и иновации, а 
на следващ етап и прилагане на адекватна стратегия за брандиране на тематични икономики. В разглеждания случай 
предложената идея е в областта на културни политики за устойчиво развитие в модната индустрия — б. а.
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тенденции са вчерашните концептуални търсения 
в луксозната индустрия, може да бъде акцентирана 
и основната идея за бъдещи изследвания на тема 
за устойчивост при най-дискутираната суровина — 
памукът. Деним  индустрията е подходящ пример 
за анализи на тези активи с културологичен поглед 
и към българския пазар. 

 ОБСЪЖДАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪДЕЩИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 Позиционирана в мисловните модели, 
за които Рабан пише [3], дрехата е означена 
метафизично с идеята за цикличността и да облича 
човешкия дух. По този начин “туниката от плът” 
и “туниката от шев” откриват и своята изначална 
функция, която е кодирана в смисъла да бъде 
провокирано у човека творчество в парадигмата за 
устойчиво развитие. Като допълнение, мисловните 
модели за устойчиво развитие оформят всяка 
тенденция и иновация в текстилната и модната 
индустрия. 
 Сегашността и предизвикателствата от 
настъпилата революция в модата, съобразена с 
моделите за “устойчивост”, изискват текстилната 
индустрия да бъде подлагана на допълнително 
анализи — културологични и лабораторни, за 
да се достигне до понятието за “екологична 
отговорност”18.  Тенденциите   и  иновациите в 
модната индустрия имат проявление в своята 
начална фаза при т. нар. сегашна луксозна 
индустрия19, за да се спуснат надолу по 
вертикалната ос и да достигнат потребителите от т. 
нар. средна култура. 
 Свидетели сме на ежегодни революционни 
кампании за устойчиво развитие и произвеждане 
на “безопасни дрехи” за човека20. Но за разлика 
от хранително-вкусовата индустрия, при която 
има целесъобразен висок технологичен и 
производствен контрол, за текстилната индустрия 
все още няма ясно регламентирани показатели, 
които да регулират отговорността за устойчиво 
развитие. Според проучванията [6] процесът за 
интелигентна иновация, базирана на знание, е 
трудно приложим и все още неправителствени 
организации, като Greenpeace, разработват и 
промотират концепцията за устойчиво развитие. 

С помощта на търговските марки и културния 
брандинг тази концепция за социално ангажиране 
и отговорно потребителско отношение достига до 
консуматорите. 
 Две основни заключителни обобщения 
дотук могат да бъдат изведени на базата на 
семиотичните механизми за превод [1] относно 
модернистичните нагласи в дадено общество. 
Първо, налице е тенденция за устойчиво развитие. 
Понятието за устойчивост в модната индустрия 
има реалната възможност да бъде приложено 
успешно чрез комуникативните модели на 
културно съдържание. Дори и в българското 
общество могат да бъдат забелязани признаци за 
положителна промяна в нагласите към опазване 
на околната среда. Това е идеална предпоставка 
за интелигентна иновация, провокирана от 
визионерската роля на дизайнера в творческия 
процес за развитието на конкретна традиция 
в даден  регион. Затова защото моделите за 
устойчиво развитие са свързани с традицията. 
Второ, тази тенденция води след себе си и нов 
поглед за осмисляне на идеята за иновации в 
преработването на суровини “втора употреба”. След 
крайния технологичен процес на тези суровини им 
е дадена втора възможност в модната индустрия 
с разработени икономически пазари в Европа и 
Азия.  По този начин модната индустрия е призвана 
да търси постоянно личности с визионерски подход, 
които да поемат риска в името на иновациите и 
новите технологии за културно многообразие и 
устойчиви практики [3]. 
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18Все повече български дизайнери имат отношение по темата за екологична отговорност. Като пример може да бъде 
посочена представената специална колекция, разработена на базата на събран стар текстил, по време на модния 
форум Sofi a Green Fashion Days 2018 — б. а. 
19Stefano Ricci за лукса, материал от 29.11.2018, на h  ps://www.job-lux.com/page/blog/stefano-ricci-doesnt-believe-in-
luxury-10254 — б. а.
20Като съпътстващи примери, известни на крайния потребител, кампания на Бенетон Eco Safe/ICQ Group—организация 
за качество и безопасност; или, за Н&М Conscious—за по-устойчиво бъдеще на модата — б. а.


