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The fashion industry today is one of the most unsustainable global business sectors - contributing to the
depletion of fossil energy, deforestation caused by drought and water use, pollution caused by chemical
dyeing and unethical attitudes towards workers. These negative impacts lead to mega problems related
to the economy, the environment and society. This article focuses on fashion design education as one of
the aspects that support the paradigms of society, and the young people are drivers of trends. Fashion and
sustainability are examined in their contemporary understanding of connectivity and the role of education
in sustainable development. The focus is on the new educational paradigm - design for sustainable
development. The challenges of fashion training for sustainable fashion design are presented. Finally,
competencies in fashion design and development of sustainable design thinking are exposed.
Keywords: fashion industry, sustainability, fashion design, education.

ВЪВЕДЕНИЕ
Модната индустрия в последните 3 десетилетия се
превърна в сложна, фрагментирана, глобална система.
В същността си тази индустрия непрекъснато стимулира
потреблението на „модното“ и изхвърляне на старото.
Това естествено доведе до отрицателно въздействие
върху околната среда и хората на дъното на веригата
за доставки - производителите на облекло и текстил.
Изчерпването на ресурсите и необратимите промени
в околната среда предизвика ново разбиране за
ефективност, а именно - ефективност от гледна точка
на ресурсите и регенеративна кръгова икономика.
За да отговори на глобалните предизвикателствата,
Европейската комисия прие редица документи с
мерки, за да подпомогне прехода на европейските
предприятия и потребителите към по-силна и поефективна кръгова икономика, в която ресурсите се
използват по-устойчиво. Целта е всички суровини,
продукти и отпадъци да бъдат използвани оптимално,
да се увеличават икономиите на енергия и се намаляват
емисиите на парникови газове.
1. КОНЦЕПЦИЯТА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Устойчивото развитие е концепция, която няма
всеобщо разбиране за точно съдържание. Все
пак, едно от най-общоприетите определения за
устойчиво развитие, е предложено от Световната
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комисия по околна среда и развитие (WCED 1987),
в доклада озаглавен „Нашето общо бъдеще“,
известен още като доклад на „Брундтланд“. В него
се определя „устойчивото развитие като модел,
който ни позволява да отговорим на настоящите
нужди, без да компрометираме възможностите на
бъдещите поколения, да посрещнат собствените
си потребности.“ [23] Днес устойчивото развитие
е концепция, която ни води непрекъснато към
промяна на целите и приоритетите, това е процес и
смяна на състоянието в развитието. [28,30] Основен
акцент на Стратегията „Европа 2020“ е осигуряване
на възможност на ЕС да постигне растеж, който е
основан на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите.
[4,24]
2. РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ
Висшето образование за устойчиво развитие
влиза
в международния политически дневен
ред след Световната среща на върха за устойчиво
развитие през 2002 г. в Йоханесбург. Основната
политическа дейност след това е обявеното световно
десетилетие на Обединените нации по въпросите
на образованието за устойчиво развитие (20052014 г.), което продължава до 2015 г. като глобална
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програма за действие. Образованието остава
важно за укрепване на устойчивото развитие и
присъства в дневния ред за развитието на Европа
и света и след 2015 г.
Програмата за устойчиво развитие- 2030 на
ООН е амбициозна и универсална програма за
премахване на бедността чрез устойчиво развитие.
[20] В нея се подчертава, че образованието е от
съществено значение за успеха на всичките 17
от нейните цели. Също, в глобалната програма
за действие на Юнеско и петте определени
стратегически области на действие са свързани с
овластяване на младите хора. [15] Подчертана е
тяхната важна роля в по-нататъшното развитие на
практиката и научните изследвания в областта на
устойчивото развитие през следващите години.
Пътната карта на Юнеско за приложението на
Глобалната програма за образование за устойчиво
развитие например, подчертава възможността
„обучаемите да вземат информирани решения
и отговорни действия за екологична цялост,
икономическа жизнеспособност и справедливо
общество за настоящите и бъдещите поколения,
като
същевременно
зачитат
културното
многообразие“.[16] Подчертава се важността на
ученето през целия живот като неразделна част от
качественото образование.
Образованието за устойчиво развитие (ОУР)
е образование, което разглежда учебното
съдържание, резултатите, педагогиката и учебната
среда. [26] Постигането на Целите за устойчивото
развитие чрез Образование за устойчиво развитие
и Глобално гражданско образование се обсъжда
с целия свят най-вече, за да се разпространяват
успешните педагогически подходи и обучителни
практики.[16-19]
Образованието за устойчиво развитие е част
от съществуващата образователна система в
България. Има предпоставки за въвеждане на
обучение за устойчиво развитие за по-разширено
и обширно, и задълбочено изучаване на въпросите
свързани с природата, ресурсите и тяхното
използване и кръговрат.
3. МОДА И УСТОЙЧИВОСТ
3.1. Предизвикателства
Модната индустрия, е с огромен икономически
потенциал, но и един от основните замърсители на
околната среда. Производството и потреблението
на облекло е отговорно за няколко екологични
и социални въздействия. Тези въздействия
са свързани с отглеждането и извличането на
суровини, условия на труд, запазване на културната
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идентичност и поддръжка на облеклото. [13]
Краткотрайността на жизнения цикъл на модните
продукти, предполага масово
производството
и неконтролирано потребление на продукти, с
програмирано излизане от употреба на всеки
шест месеца. [10] Давид Сантило и организацията
„Форум за бъдещето“, подчертава някои от
основните проблеми, причинени от тези отрасли,
а именно: „Консумация на мода, консумация на
вода; условията на труд; изразходваната енергия;
въглеродни емисии от транспорта и тъкането;
сложността на веригата за доставки и управление
на отпадъците. [29]
Паралелно, модната индустрия се променя потребителите са все по-осведомени по въпросите
на околната среда и започват да предпочитат
продукти, разработени с екологични, и социално
отговорни политики. В този смисъл марките се
опитват да се адаптират към това променящо се
общественото съзнание, което изисква опазване на
околната среда и социална отговорност,и развитие
на форми на производство, които не са толкова
вредни за околната среда. [10,11] Компаниите
започват да реализират устойчивост в жизнения
цикъл на модните продукти в процеса на тяхното
развитие.
Имайки предвид факторите, споменати погоре, има необходимост от мерки, които могат да
намалят отпадъците. Устойчивото развитие изисква
отговорност към околната среда и предприемане на
действия за свеждане до минимум на проблемите
причинени на природата. Това развитие трябва да
бъде част от бизнес визията, основана на създаването
на устойчиви продукти и използване на основни
стратегии като използването на възобновяеми
енергийни източници и нови технологии, които
могат да подпомогнат управлението на отпадъците.
За да се постигне устойчивост на модната
индустрия, всички участници във веригата търсене
-предлагане, трябва да работят в тази посока.
Поради структурата си, „индустрията трябва да
претърпи дълбоки трансформации за постигане на
устойчивост. “[11] Според Браун (2010) и Флетчер и
Гросе (2011), проблемите на устойчивостта изискват
използването на умения за дизайн. [1,7]
Могат да се обобщят два водещи фактора
движещи съвременната модна индустрия - бурното
консуматорство и глобализацията. Появилата
се в резултат на тях бърза мода представлява
значително предизвикателство за засилващото се
модно движение за устойчивост. Индустрията е
критикувана все по-остро за етичните и екологичните
проблеми, които поставя. В отговор, компании и
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марки се разрастват и привличат нови клиенти с
прозрачността на процесите по производство на
екологично и етично облекло.
3.2 Устойчива модна индустрия
Модата е културно изразяване и
комуникация и затова често предполага преходност,
а значението на модата остава непроменено.
Облеклото е материален израз на модата, тя е
контекстуалната визия в обществото. [2]
Устойчивостта, в контраст е свързана с
дългосрочна перспектива. Линда Уелтерс, в своята
работа „Модата на устойчивостта“, представя
връзката между устойчивостта - както се разбира
днес - и модата, и подчертава, че устойчивостта не
е нова концепция в историята на модата. [22]
Концепцията за „устойчива мода” е сравнително
нова - въпреки че идеята за устойчивост е
съществувала от десетилетия насам. В началото на
90-те години дизайнерите и иноваторите започват
да изследват процесите в модата и да реализират
идеята, че дрехите могат да бъдат направени
по начин, който да е екологичен, социално
отговорен и насърчаващ културното многообразие
и иновациите. Същевременно, устойчивата мода
предполага етика, трайност и повторна употреба на
продуктите. Дефинирането на „устойчива мода“ в
индустриален аспект е трудно. Но концепцията за
устойчива мода се свързва с различни термини като
органична, зелена, справедлива, устойчива, бавна,
еко и т.н. [3], всеки от които се опитва да подчертае
или решава проблеми в модната индустрия,
Фактът, че производството и използването на
модни облекла генерират голямо количество
отпадъци е пречка за устойчивостта и устойчиво
развитие. Същевременно модата не е непременно
в конфликт с устойчивите принципи. Всъщност
тя играе огромна роля в разпространението на
идеята и е ключова в разпространението на новия
и устойчив начин на живот. [22]
Устойчивата модна индустрия разработва и
реализира продукти и процеси които не вредят на
хората и природата и подобрява живота на хората,
както участници така и потребители. [27,29]
Крайната цел на поддръжниците на устойчивостта
в модата е да се забави значително потреблението
на облекла в световен мащаб и да се преосмислят
производствените стратегии.
4. ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
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Терминът „устойчив моден дизайн“ все още
не е напълно дефиниран в литературата. Една от
основните причини е, че сложните компоненти се
дискутират от години и имат различни тълкувания.
Причините са очевидни. Природата на модата
се основава основно на непрекъснатия процес
на промяна, включващ множество аспекти на
различни начини в различни моменти, дефинирани
като последователност от краткосрочни тенденции
или мании. От друга, терминът „устойчив“
предполага дълголетие и произтича от функцията на
екосистемите, които се подпомагат през определени
периоди от време. [14] Тук трябва да се отбележи
нещо много важно - модата е важен катализатор
за културната промяна. Модата променя. Тя може
да бъде мощно средство за трансформиране на
културата и съответно мисленето на дизайнерите,
подтикването им към устойчиви дизайнерски
действия. Модата не само се нарича функция на
облеклото, но и създава благополучие, изразява
идентичност, стимулира творчеството и свързва
глобалните общности. [25]
Модата и дрехите
са станали критични в нашия начин на живот,
подпомагат ни физически, културно, социално и
психологически и са неразделна част от начина,
по който живеем и виждаме себе си в света и
обществото. Модата е промяна, следователно,
устойчивостта естествено се реализира чрез и за
модата. И терминът „устойчив моден дизайн“ няма
нужда от точно дефиниране.
Въпреки че дейността на съвременните
дизайнери е съобразена с необходимите изисквания
за по-устойчивата производствена система, ролята
на модния дизайнер в този контекст е по-сложна в
сравнение с традиционните дизайн дейности.
4.1. Компетенции в модния дизайн за
устойчивост
За да се преодолеят екологичните и социални
проблеми на устойчивостта, трябва да бъдат
създадени нови инструменти и методи за дизайн,
които да се насочат специално към устойчивостта в
модния дизайн.
Образованието е един от най-критичните
елементи за улесняване на устойчивото развитие
и устойчивия дизайн. Тук трябва да се има в
предвид подобряване на качеството на основното
образование, преориентиране на образованието
към разбиране на устойчивостта, подобряване
на обществената осведоменост и осигуряване
на обучение в много сектори на обществото.
Изграждането на образователна култура по
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въпросите на устойчивостта и съответната среда
ще даде възможност на хората да се занимават
с проблемите на околната среда и развитието,
включително етичното съзнание, ценностите и
нагласите, уменията и поведението. (UNCED, 1992).
[28]
По отношение на компетенциите на модните
дизайнери съответстващи на устойчивото развитие,
то със сигурност може да се твърди, че те се изграждат
във и извън формалното образование. Също,
традиционния подход при проектирането трудно
може да се справи с целта за устойчив дизайн. [27]
Типичното дизайнерско образование обикновено
набляга върху проектирането на визуалния елемент
на новите продукти, като подчертава значението на
естетиката и художественото експериментиране,
като се отделя малко внимание на интегрирането на
устойчивостта. Всъщност, устойчивостта не се счита
за съществена част от дизайн процеса или често се
разглежда като самостоятелно проектиране/ Сега
сме изправени пред факта, че тези подходи не са
достатъчни, за да насърчат устойчивия начин на
живот и че е необходим нов подход.
Дизайнерите могат да играят важна роля в този
сценарий. Те са в състояние да вземат решения по
отношение на материали и методи, използвани в
производствения процес [1]. В този смисъл, дизайнът
има потенциала, да създава продукти и процеси,
култура за по- устойчиво производство, общество и
бъдеще. В този контекст, ролята на модния дизайнер
е да търси решения на предизвикателствата, които
поставя устойчивостта. [13]
Ангажирането на модните дизайнери
с
устойчивостта изисква знания, умения и
компетентности. Това на първо място означава
познаване на стратегиите за устойчив дизайн: ако
не знаят какви са стратегиите, те няма да променят
процеса на проектиране, за да създадат повече
устойчиви решения.
4.2. Устойчиво дизайн мислене
Флетчер и Гросе (2012, стр. 157) твърдят, че „за да
се развият идеята и практиките за устойчиво развитие
на модния сектор, трябва да се развие по-дълбоко
и по-широко комуникационно и образователно
движение за изграждане на грамотност сред
населението за екологията и природните системи и
техните взаимовръзки с човешките системи „.[7,8]
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Образователните и изследователските институции
могат да подкрепят прехода чрез вграждане на
принципите на кръговата икономика в тяхното
преподаване и създаване на доказателства за
значението на концепцията за устойчивост.
Въвеждане на принципите на кръговата
икономика в образованието ще подготви обучаемите
с необходимите умения за системно мислене
и нагласи. [5,6]
По отношение на обучението
по моден дизайн, има тенденция за системно
въвеждане на изследвания от университети и
изследователски институти в образователни и
приложни инициативи и програми. [5,6,25, 29]
Резултатите от тях се явяват доказателството или
базата за развитие на текстилната и шивашка
промишленост, и модната индустрия в глобален
аспект. [11,12]
Сътрудничеството между
изследователи, предприятия и други организации е
от решаващо значение за справяне с проблемите на
съвременното общество и също за разпространение
на пилотни проекти и резултати.
Образованието по моден дизайн във ВСУ
„Черноризец храбър“ предоставя нужната среда за
обучение на нужните модни дизайнери. От една
страна, визуалното оформление на изделието
се разглежда като средство за въздействие и
цели развиване и изграждане на умения по
проектиране на оригинални дизайнерски облекла.
Същевременно, дизайнът, проектирането за
решаване на проблеми и адресното проектиране
на костюми е процес и резултат към който „трябва
да се подхожда като към създаване на елемент,
имащ своето определено място и въздействие в
обогатяването на едно цяло.“ [9] Историята на
развитието на това обучение и разбира се на модния
дизайн в цялост, предполага въвеждане на знанията
и уменията нужни на обществото и съответно
на всеки обучаем. Задачи и проекти по темите
„Еко“, „Зелена мода“, „Рециклиране“ и „Редизайн“
присъстват в програмите по различни дисциплини.
Новото в обучението не е самата тема “Устойчивост“,
а подхода да се развива дизайн мислене за
устойчивост. Задача по дисциплината „Моделиране
на облеклото“ представи като резултат на първата
браншова конференция “Тенденции и иновации
в текстилната и модната индустрия” в Пловдив –
България. Десет проекти на студентите по темата
„Нов живот“ утвърдиха последните тенденции в
модата- устойчивост и иновации.
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фиг.1 Представяне на ВСУ „Черноризец Храбър“ и
спец „Моден дизайн“ в ТексТейлърЕкспо 2018

фиг.2 Представяне на ВСУ „Черноризец Храбър“ и
спец „Моден дизайн“ в ТексТейлърЕкспо 2018

Студентите приложиха устойчиви техники: редизайн,
рециклиране на текстил, безостатъчен и модулен
дизайн за създаване на облекла и цялостни модни
визии.

изграждане на дизайнерски умения и дизайн
мислене изисква разработване и прилагане на
нови инструменти.

Резултатите доказаха, че фокуса на обучението
трябва да е върху развитие на дизайн мислене за
устойчивост.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модните и текстилните дизайнери трябва да
преосмислят процесите на проектиране и да
включат устойчивостта в начина, по който те
проектират продуктите. Всички участващи в
реализирането на образователните практики,
трябва да подхождат отговорно, защото
в университета се оформя културата на
дизайнерските практики.
Ролята на академичните среди във висшето
образование, както и на ключовите участници
в икономиката и администрацията, трябва да
бъде подкрепена по отношение на ключовите
предизвикателства в областта на устойчивото
развитие. Засилването на темповете по
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Образованието за устойчиво развитие трябва да
е ориентирано към резултатите и съсредоточено
към развитието на ключови компетенции в
областта на устойчивостта.
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