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ТРАДИЦИИТЕ В СЪВРЕМЕНЕН ВАРИАНТ- ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ
ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ИДЕИ ОТ МИНАЛОТО
Мехмед Мехмед Караахмед, студент, специалност „Моделиране, технология
и мениджмънт в шевната индустрия“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград,
Технически факултет; e-mail: karaahmed_1997@abv.bg

TRADITIONS IN A MODERN VERSION - APPLICATION THROUGH
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF IDEAS FROM THE PAST
Mehmed Mehmed Karaahmed, student, specialty „Modeling, technology
and management in the garment industry“, SWU „Neofit Rilski“ - Blagoevgrad,
Faculty of Engineering; e-mail: karaahmed_1997@abv.bg
ABSTRACT:
Bulgarian traditional motifs for decoration of textiles and garments are an inexhaustible source of
ideas that could be used by modern specialists in the sewing industry to create beautiful, stylish modern
clothing. The beauty of the tradition is used in the development and through the modern technical and
technological possibilities it is applied in the production of the garment product. The characteristic motif
“Kanatitsa” was chosen when creating a model of modern women’s clothing.
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РЕЗЮМЕ
Българските традиционни мотиви за декорация
на текстилни и шевни изделия са неизчерпаем
източник на идеи, които биха могли да се използват
от съвременните специалисти в шевната индустрия за
създаване на красиви, стилни съвременни облекла. В
разработката е използвана красотата на традицията
и чрез съвременните технически и технологични
възможности е приложена при изработването на
раменно шевно изделие. Избран е характерният мотив
„Канатица“ при създаването на модел на модерно
дамско облекло.
Ключови думи: български традиции, иновации,
съвременно облекло
УВОД
Орнаментиката в българските народни носии
и изделия за бита са един постоянен извор на
творческо вдъхновение за съвременните дизайнери.
Приложението на елементи и мотиви от нашето
национално фолклорно и нематериално богатство традиционни шевици, елементи от тъканите килими,
цветовите съчетания и други, е едно от най-актуалните вдъхновения за създаването на съвременни модни
колекции.
В развитието на модните тенденции дизайнерите
многократно са черпили идеи, кройки, елементи,

орнаменти и мотиви от националния костюм.
Хармонията и красотата на българската везба говорят
за изтънченият и същевременно колоритен стил на
българската жена.
Но същата хармония и магнетичен стил са
присъщи за прочутите у нас и в чужбина ръчно тъкани
Чипровски килими и гоблени. Те са част от българското
национално наследство, традиции и художествени
занаяти. Името им идва от град Чипровци, където започват да се тъкат през XVII век. Този уникален
и типично български занаят процъфтява по време
на Възраждането. Основните цветове на килимите
са жълт, кафяв, червен, син и зелен. Първите
килими са били изработени в 2 цвята – червено
и черно. Килимите се изработват от естествени
материали – памук и вълна. Преобладават геометричните фигури като мотиви [1].
Целта на настоящата разработка е да се изработи
съвременно раменно шевно изделие с приложение
на мотиви от Чипровските килими. За проектирането
и разработването на проектите за декорация са
използвани съвременни софтуерни продукти за
обработка на цифрови изображения (CorelDraw).
Проектираните и оформени по кройка и форма
декоративни елементи, се нанасят върху текстилните
материали чрез печат „сублимация“.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ

ИЗЛОЖЕНИЕ
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За настоящата разработка е избран геометричният
орнамент „канатица“. Това е един от най-старите и
универсални символи в историята на човечеството.
„Канатицата“ на вид представлява два триъгълника,
наречени „макази“, които се докосват във върховете
на катетите си. Те символизират мъжкото и женското
начало и създаването на семейство. Когато до тях
се появят “децата” (още два малки триъгълника),
това вече е „Голяма Канатица“ - Род. Заради това
Голяма Канатица е символ и на плодородието. След
прибавянето на още два триъгълника в двата края
се получава и завършеният вид на композицията –
„Велика Канатица“ или превръщането на Рода в Народ
(фиг. 1).

Тъй като често срещано е използването на
„канатица“ от българската везба, в разработката е
избран този мотив, но заимстван от килима. Там
цветовите съчетания и позиционирането на орнамента
са по по-специфичен начин (фиг. 2-5), а и след направено проучване от автора, не бе открито предлагането
на такова шевно изделие със съответното приложение
на орнамент от килим.
За изборът на конкретен мотив от килимите
бе избран мотива „бяло коло“ (Колело), като найразпознаваема и харесвана комбинация (фиг.6).

Фиг. 1. Орнамент „Канатица“ - последователност при развитието.
Източник [2]-http://www.rodnoto.bg/2015/11/blog-post_3.html

Фиг.2. Чипровски килим „Есенна лоза“			
Фиг. 3. Орнамент от килим „Есенна лоза“
Източник [3]-https://kilim.bg/kilimi-chiprovski
234
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За обработка на цифровото изображение е
използван софтуерният продукт CorelDraw. Избран
е, защото според автори: „…TwistedBrush и CorelDraw
позволяват на дизайнерите да разгърнат фантазията си от цветове и форми. Те са адаптирани за
работа със съвременни технологични устройства
- таблети за рисуване, дигитайзери и др., което им
дава неограничени възможности. При анализа на
разработените варианти студентите изучават формата,
пропорциите, симетрията / асиметрията, силуетните
линии, оформящите елементи и комбинацията с
цветовете. Чрез промяната на цветовия дизайн,
елементите, геометричната форма и размерът на
формата, проектите се прецизират, за да бъдат найподходящи.“ [4].
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Фиг.4. Чипровски килим „Кутиите“
Източник [3]-https://kilim.bg/kilimi-chiprovski

„…Използваните графични програми позволяват
лесно и бързо модифициране на създадените
модели.
Динамиката на процеса осигурява голям
брой варианти на скици с различно цветово съчетание,
комбиниране на обособени части от облеклото и
аксесоарите. Осигурява се възможност за изследване
на визуалното възприятие при съчетание на цветове,
материали, елементи на облеклото и аксесоари при
различни обмерни данни на човешката фигура“ [6].
При някои автори, използването на софтуерни
продукти за изграждане на декоративни мотиви –
десени за текстил, е свързано с „…използването на
математически апарат за генериране геометрични
фигури“ и което „… улеснява художници и дизайнери
при откриването на красиви подходящи форми за
текстил и интериорен дизайн“ [7].

Фиг.5. Орнамент на Чипровски килим „Кутиите“
Източник [3]-https://kilim.bg/kilimi-chiprovski

Фиг.6. Проект на килим с елементи, образуващи
фигурата „Коло“
Източник [5]-http://crazy2002-tcvetelinka.
blogspot.com/2010/04/

РЕЗУЛТАТИ
След внимателно и подробно проучване на
цветовите комбинации, е разработен стилизираният
и изчистен проект за печат върху текстил (фиг.7).
Проектиран е като един орнамент, който
мултиплициран един до друг за максимално запълване
на листа. Проектът е разпечатан от външен изпълнител
- рекламно студио, на специална трансферна хартия,
размер А4. Принтерът работи със специални мастила,
издържащи на третиране, пране (при определени условия) и експлоатация на шевното изделие.
Изработеното раменно е дамска блуза, без
ръкави, във втален силует. При средата на предната
част е оформено прорязване, което е взаимствано
от ризите на българската народна носия. Вратната
извивка е обработена със „столче“ яка. По линия
на гърдите са изработени свивки, както и свивки за
вталяване на гърба. Текстилният материал, избран за
изделието, е 100% ПЕ.
Проектираният модул на щампа е приложен на
прореза на средата на предната част на изделието.

online www.tok-bg.org

235

online magazine for TEXTILES, CLOTHING, LEATHER AND TECHNOLOGY ISSN 2535-0447

10/2020

За да се напасне като декорация, е разрязан според
необходимостта, и е подреден последователно.
Спазва се симетрия на мотивите, ритъм както и
композиционното единство - деколтето и яката да са
свързани идейно.

10). Пресата е с плътно затваряне на горна и долна
гладачни възглавници, а параметрите, при които се
извършва обработката са: t = 120˚С (програма Cotton),
време - 15 s. Работи се без влага/пара.

Позиционирането
и
нанасянето
на
сублимационният печат е върху характерни
конструктивни области на раменното изделие (по
линия на прорязване на деколтето, фиг.8), които в
народните носии се декорират най-богато. Това са
участъците – вратна извивка, яка, линия на дължината
на ръкавите, линия на дължината на изделието.
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Фиг. 9. Подреждане на модулите за трансфер
върху прорез на среда предна част
Фиг. 7. Изработен проект чрез CorelDraw стилизирана „канатица“, щампа за раменното
шевно изделие

Фиг. 10. Подреждане на модулите за трансфер
върху столче яка

Фиг. 8. Позициониране на щампите по линия на
прорязване на деколтето
След подреждане и одобряване на проекта,
детайлите се поставят на съоръжението за
пренасяне върху текстилния материал. Трансферът
се осъществява с помощта на съвременна техника
за влаготоплинна обработка (преса - фиг. 9 и фиг.

Фиг.11. Сублимационен трансфер (печат) на
детайл предна част
236
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След края на процеса, без да се измества детайлът,
много внимателно се отстраняват хартиените носители
от текстилния материал (фиг.11).
Следва
изработването
на
изделието.
Технологичната последователност за изработването
(ТПИ) е представена в таблица 1. Специфични
технологични операции, отбелязани в ТПИ на
изделието са представени на фиг. 12 и 13.

Проектът е реализиран в технологичните
лаборатории на факултета, с наличните софтуерни
продукти и шевни машини и съоръжения. Той е част
от разработките по дисциплината „Учебна практика
5 – Изработване на бутикови облекла“, изучавана в
специалност „Моделиране, технология и мениджмънт в шевната индустрия“.
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Таблица 1. Технологична последователност за изработване на дамска блуза по модел с приложение на
иновационни техники за печат
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Фиг. 12. Визуализиране на дейностите при
операция 02.05

Фиг. 13. Оформяне на прореза с лицев
съединителен шев, операция 02.07

Фиг. 14. Раменно шевно изделие в готов вид с
приложение на съвременни софтуерни продукти
и техники за декорация
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В готов вид изделието е представено на фиг.14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проучено е приложението на мотиви от
културното и фолклорно нематериално наследство на
българските Чипровски килими. Избран е характерният
мотив „Канатица“- орнамент с изключителна важност
в българските традиции. Използван е за създаване на
модел на модерно дамско облекло, като са вплетени
чрез съвременни технологии и средства българските
традиционни мотиви - декориране на текстилни
и шевни изделия. Разработена е технологична
последователност за изработване на проектираното
изделие.
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AUTONEUM: HIGH-QUALITY TUFTED CARPETS MADE
OF RECYCLED PET
AUTONEUM: ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ТЪФТИНГ КИЛИМИ,
ИЗРАБОТЕНИ ОТ РЕЦИКЛИРАН PET
Relive-1: High-quality tufted carpets made of recycled
PET
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With Relive-1, Autoneum is launching an innovative
tufted carpet that meets the highest requirements of
sustainable mobility. The tufting technology for the
compact to premium class, which has been awarded the
“Autoneum Pure.” label for outstanding environmental
friendliness, is also more durable than the carpet
standards common in these vehicle segments and
convinces with excellent cleanability.

Global demand for innovative cars of the future and
sustainable forms of mobility is rising. Accordingly,
automobile manufacturers and suppliers are increasingly
focusing their vehicle development activities on resourcesaving lightweight components and production processes.
In addition, the look and feel of the passenger cabin is a
decisive factor in the purchasing decision, as in the future
the car will be used increasingly for work and recreation.
Here, carpet systems play a key role in terms of quality
perception because of their size. With Relive-1, Autoneum
now offers a premium technology for automotive carpets
that not only scores with its aesthetic appearance, but
also has an exceptional environmental performance.
Among other things, carpets made of Relive-1 feature a
particularly sustainable use of raw materials: For example,

only recycled PET bottles are used to manufacture
the carpet yarns. Autoneum reuses this raw material,
thus conserving natural resources and reducing plastic
waste – while at the same time ensuring that new, highquality carpet systems for future vehicle generations
can be produced cost-effectively from used PET bottles.
Moreover, Relive-1 is an important step towards monomaterial constructions and consequently, zero waste
tufted carpet production.
At the same time, Relive-1 stands for the aboveaverage product quality of Autoneum: Compared to

standard carpets in compact to large class vehicles,
Relive-1 carpets are more robust thanks to significantly
higher abrasion resistance, and easy to clean thanks to
the vertical alignment of the filaments and the water
repellency of polyester. As a result, small particles such
as wood splinters, dust or pebbles as well as liquids can
be removed easily with no residual traces, which is a key
benefit for recreational vehicles like SUVs. For premium
class vehicles, the marriage of outstanding performance
and sustainability defines nowadays the new luxury.
Relive-1 is being launched in North America and will be
offered in Europe for luxury vehicles as of 2021.
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UzTextile Expo’2021
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TWICE A YEAR – IMPORTANCE DOUBLES: THE INTERNATIONAL EXHIBITION OF TEXTILE AND FASHION INDUSTRY
OF UZBEKISTAN WILL BE HELD IN 2021 IN SPRING AND AUTUMN

The current year has turned out to be quite problematic:
all over the world, foreign trade has been declining,
supply chains have been broken, and new investment
projects have been suspended. The scheduled and longawaited meetings in Tashkent at the UzTextile Expo’2020
were postponed, but the time has come to resume
business, meet –in person and discuss further prospects
for cooperation with partners from Central Asia.
The Organizing Committee of the International
Exhibition of Textile and Fashion industry of Uzbekistan
decided to hold UzTextile Expo in 2021 in Spring,
April 13-15 and in Autumn, September 8-10 to
demonstrate spring-summer and autumn-winter
collections of textile products, accessories and clothing.
The Exhibition is the most important business platform
to demonstrate the achievements of the domestic
textile, garment and knitwear industry, advanced
developments and technologies, current trends in
the production of clothing and textile products. The
international event will once again acquaint with
the achievements and innovations of Central Asian
and world leaders along the entire technological
chain - from yarn to ready-to-wear and accessories.
A wide range of products from Uzbek cotton will be
presented. More than 100 domestic manufacturers
are expected to take part in the exhibition, ranging
from flagships and cotton & textile agro-clusters
to a special area for small businesses to fully meet
the needs of the most demanding customers and
buyers. Companies from Russia, Belarus, Turkey,
China and other countries will also be represented.
Leading European and Asian manufacturers, retail chains,

wholesalers and retailers are already planning to visit
UzTextileExpo Spring’21, ready to place sourcing orders
in Uzbekistan. There is a Special Buyer’s program carried
out in order to create conditions for them to work as
efficiently and comfortably as possible at the exhibition.
Throughout the years of the program implementation,
more than 300 large buyers from Germany, Turkey, China,
Russia, Ukraine, the Republic of Belarus, Kazakhstan and
other countries have taken part in its work.
For many years this exhibition has been the main
place for meeting manufacturers and getting
acquainted with the latest industry innovations.
In 2021, a record number of exhibitors and visitors
is expected to take part in the spring and autumn
exhibition events, as well as many new products,
fruitful negotiations and new business partners.
Traditionally an extensive business program is planned
alongside, including
holding the next edition of
Uzbekistan Textile Conference, fashion shows from
domestic and foreign designers, B2B, B2C, B2G
meetings and other events for industry professionals.
COUNTRY
AND
INDUSTRY
IN
BRIEF
• 5th place in the world for cotton production
• 100% of raw materials are processed domestically
• More than 7000 enterprises, of which about 2000 exporters
• Employment of 360,000 people, an increase
of about 15 thousand new jobs annually
• The share of the industry in GDP reaches more than 4%
• Export of products - about $ 3 bln. per year
• One of the few industries growing during the pandemic
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ROYAL DSM: MONDER LAUNCHES GRENOBLE COLLECTION WITH
DYNEEMA® COMPOSITE FABRIC
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MONDER ПУСКА НА ПАЗАРА GRENOBLE КОЛЕКЦИЯ С DYNEEMA®
COMPOSITE FABRIC
Royal DSM, a global science-based company in Nutrition,
Health and Sustainable Living, announced that, for the
first time, Dyneema® Composite Fabrics are used by
Moncler in the Fall/Winter 2020 Grenoble collection,
which fuses form and function into high performance
skiwear.

Using variations of the fabric in both white and black
allowed Mandrino to bring his vision to life by merging
skiwear, space suits and technology all in one. “ 3 Moncler
Grenoble is first and foremost about performance,” states
Mandrino, who integrated constructive solutions with
fabric technology to develop a line that was meant to
perform both on and off the ski slopes.

Moncler Grenoble is born of a passion for research and
implements cutting-edge technology to push the limits
of its potential. The design team identified Dyneema®
as an innovative fabric it could use to push the level of

Dyneema®, the world’s strongest and lightest fiber, is
15 times stronger than steel yet light enough to float
on water. The unmatched performance and protection
of products made with Dyneema® have made it the

Moncler launches Grenoble collection with Dyneema® Composite Fabrics.
(Photos: ©DSM Protective Materials: DSMPMPR003)
its performance to the next peak, incorporating the
material into the new collection as a departure from the
conventional use of cotton and polyester.
Sandro Mandrino, the Head of Design for Moncler
Grenoble, was the first designer of the luxury fashion
brand to incorporate Dyneema® into one of his creations
through the Moncler Genius project.
The Moncler Genius proj
ect advocates radical co-creation where multiple designers
create their own signature collections in collaboration
with the house. Together, these collections translate into
one vision of the future and, as one of the nine designers,
Mandrino’s interpretation of the future of fashion features
Dyneema ® Composite Fabric.

material of choice in critical applications where failure
is not an option for more than 30 years. In fabric form,
Dyneema® is available in composites, denim, knits,
wovens and hybrids for composite reinforcements. And
because Dyneema® fabrics are made using Dyneema®
fiber, they intrinsically provide high strength, low weight,
waterproof and breathable properties - allowing designers
to fuse the technical performance of ultra-light products
with aesthetic design that doesn’t sacrifice strength or
durability.

The Moncler team used the Grenoble collection as an
opportunity to experiment and further understand
the nature and behavior of Dyneema® fabrics, while
simultaneously incorporating material performance with
practical design. “Future collections will focus on expanding
to new designs and fabric options in collaboration with
DSM,” adds Mandrino.
243
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DSM – Bright Science. Brighter Living.™
Royal DSM is a global, purpose-led, science-based
company active in Nutrition, Health and Sustainable
Living.
DSM’s purpose is to create brighter lives for all. DSM
addresses with its products and solutions some of the
world’s biggest challenges while simultaneously creating economic, environmental and societal value for
all its stakeholders – customers, employees, shareholders, and society at large. DSM delivers innovaIn line with DSM’s commitment to protect people and tive solutions for human nutrition, animal nutrition,
the environment they live in, the world’s first-ever bio- personal care and aroma, medical devices, green
based ultra-high molecular weight polyethylene fiber was
products and applications, and new mobility and conintroduced in May 2020. Bio-based Dyneema® boasts the
nectivity. DSM and its associated companies deliver
same exact performance as conventional Dyneema® with
a carbon footprint that is 90 percent lower than generic annual net sales of about €10 billion with approxiHMPE. DSM and Moncler’s continued partnership will not mately 23,000 employees. The company was foundonly provide high performance, light weight garments for ed in 1902 and is listed on Euronext Amsterdam.
“We are very excited to be working with the Moncler
team to launch a collection of wonderful garments that
allow people to explore the outdoors more safely and for
longer periods of time,” states Marcio Manique, Global
Business Director, Consumer & Professional Protection,
DSM Protective Materials. “We look forward to further
supporting Moncler as they develop innovative, high-tech
garments that are also sustainably sourced through the
introduction of bio-based Dyneema® fabrics.”

Source: www.dsm.com
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outdoor enthusiasts but also environmentally sustainable
alternatives that contribute to a more circular
economy.
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GERBER TECHNOLOGY SETS A NEW DIGITAL STANDARD WITH THE
GERBER ATRIA ™ DIGITAL CUTTER
GERBER TECHNOLOGY ПОСТАВЯ НОВ ЦИФРОВ СТАНДАРТ С
ЦИФРОВ РЕЖЕЩ АПАРАТ GERBER ATRIA™
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Gerber Technology Redefines Mass Production with
Launch of Revolutionary, Next-Generation Cutting Room
The Gerber Atria™ Digital Cutter sets a new digital
standard for mass production.
Gerber Technology is revolutionizing the flexible materials
processing industry with the launch of their end-to-end
solution for mass production, which will be unveiled at
their annual technology conference, ideation, on November 4-6. The connected platform features the new Atria
digital cutting solution and the October 2020 release of
AccuMark® 2D and 3D, AccuNest™ and AccuPlan™. With
decades of industry experience, a rich history of innovation and feedback from it’s global customer base, Gerber
developed a next-generation, digital mass production
solution that will offer the best throughput, quality and
price per piece in the market.

to easily adapt and respond to consumer demands and
market challenges.”
The Atria digital cutting room builds on the innovative
spirit of Joseph Gerber, the company’s founder and the
pioneer behind the first automated cutting solution. As
the industry’s smartest machine to date, the Atria promises to transform mass production by improving overall
throughput by 50%, reducing consumable usage by over
30% and improving material yield by 5% with zero buffer
cutting in many applications at full speed. The intuitive
solution will be a gamechanger for the workwear, denim,
furniture, transportation and personal protective equipment (PPE) markets as it utilizes powerful algorithms to
eliminate errors, reduces costs and ensure data integrity
at every point in the process.
The Atria has already received high praise from early
adopters who have been testing and leveraging the advanced cutting room solutions for several months. GDI
Grupo Diamante Internacional, manufacturer of professional uniforms, emphasized the Atria’s ability to cut even
the toughest materials. The company has been able to
cut 30% more material since implementing the Atria into
their workflow . Apparel manufacturer, Lesato, has also
seen a major improvement in cut quality. The Atria has allowed them to significantly increase their ply height while
cutting faster and with absolute precision.

The Atria digital cutting room leverages Industry 4.0 and
IoT to seamlessly integrate with Gerber’s pattern design,
cut planning and nesting solutions, which connects the
entire mass production process from CAD to the cut room.
Gerber’s latest product releases deliver what manufacturers need to succeed in the post-COVID world by integrating data management, improving efficiencies, reducing
material waste, optimizing nesting and cutting production
costs.
“We designed the Atria to be the most intelligent, integrated, and high-performance cutter the mass production
market has ever seen,” said Lenny Marano, Chief Commercial Officer at Gerber Technology. “The new normal
COVID era is a challenge for many manufacturers and requires them to be agile and innovative. The Atria is backed
by Gerber’s end-to-end solution that will allow companies

“Fashion and transportation industries were two of the
industry segments most impacted by COVID-19, which
meant manufacturers in these industries had to quickly
adapt their processes, accelerate eCommerce and look
for new ways to connect with customers and maintain a
competitive edge,” said Ron Ellis, Director of Hardware
Product Management at Gerber Technology. “The Atria’s
state-of-the-art control technology and intelligent sensors
enable versatility and make it the perfect solution for a
variety of markets including apparel, transportation and
furniture.”
For more information on the Gerber Atria Digital Cutter, please watch this interview with Leonard Marano and Ron Ellis at: https://www.youtube.com/
watch?v=cvhKnxgg6P0
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НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В КАТЕДРА
“ИЗКУСТВА” ПРИ ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Магистърска програма „Дизайнерски практики в модната индустрия“ се фокусира върху
подготовката на кадри за глобалната модна индустрия и трите найизявени тенденции в развитието
й. Чрез международна експертиза и академична взискателност програмата е организирана в три
модула - моделиране на облекло, устойчива мода, стайлинг и концепции. Всеки от модулите
цели разширяване на възможностите за професионална практика, творчески перспективи и
подходи и насърчаване на дизайн мисленето. Цели се формиране на творчески и иновативно
настроени модни дизайнери с възможности за реализация в креативните индустрии, и в сектора
на текстила и облеклото.
Дисциплините в интердисциплинарния учебен план са разпределени в три модула: Моделиране
на облекло; Устойчива мода; Стайлинг и концепции. Всеки от модулите е с фокус върху найновите и същевременно най-приложимите практики в модата.
Модулът „Моделиране на облекло“ чрез теория, техники и практика е с акцент върху иновативни и
приложни подходи за формоизграждане на облеклото. Същевременно, се изграждат иновативни
и креативни професионалисти с практически умения и критично мислене за моделирането и
конструирането на облекло.
„Устойчивата мода“ е глобална концепция в модата, реализираща идеите, че дрехите могат да
бъдат направени по начин, който да е екологичен, социално отговорен и насърчаващ културното
многообразие и иновациите. Дисциплините в модула подготвят за решаване на проблеми и
критичен анализ, както и да развиват предприемаческо мислене и отговорност в модата.
Акцентът на обучението в модула „Стайлинг и концепции“ е върху изкуството. Развиване на умения
и мислене в дизайнери, способни да реализират и развиват проекти и събития чрез изкуство –
модата като майсторство, реализирана чрез концепции, комуникация, визии и колекции.
Обучението в магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт”има за цел да подготви
кадри, които да отговорят на специфичните нужди на бързо развиващите се творчески и
културни индустрии и нуждата от творци с нови управленски знания в областта визуалните
изкуства и дизайна. Събитийния мениджмънт играе важна роля в развитието на бизнеса и
културата. Потребностите на все по-взискателния потребител, бързо развиващите се технологии
и икономическия потенциал на творческите индустрии изисква специфични умения, знания и
мислене.
Магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт”е създадена, за да посрещне
тези предизвикателства. Цели да разшири професионалните компетенции на завършилите
бакалавърски програми по визуални изкуства и дизайн и се фокусира върху развиване на
креативните умения, дизайн мислене и изкуството във всичките му проявления и приложения
в реална и дигитална среда. Предназначена е за завършилите специалности от професионално
направление „Изобразително изкуство”с образователно-квалификационна степен „бакалавър”,
но не изключва и прием на студенти от други направления чрез допълнително приравнително
обучение. Магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" е създадена да отговори
на необходимостта от познаване на изкуството и дизайна за нуждите на творческите и културни
индустрии, и управлението на събитията, свързани с тях. Обучението ще се фокусира върху
запознаване с марката и нейната философия, изработване на концепцията за събитието и
цялостното му реализиране.
Целта на програмата е да развива концептуално и визуално мислене и да изгражда творчески,
технически и бизнес умения. Чрез иновативни подходи да подготви високо квалифицирани
специалисти с широк спектър познания и практически умения. В условията на изострена
конкуренция, постъпателно развитие и интеграционни процеси, завършилите магистърска
програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" ще притежават знания и умения, които им
предоставят палитра от възможности за реализация.
Новите
магистърски
програми „Дизайнерски
практики
в
модната
индустрия “ и „Изкуства и
събитиен мениджмънт" са
насочени към: визуални
артисти;
специалисти
в областта на дизайна;
мениджъри, работещи в
творческите индустрии и с
интереси към изкуството и
неговото управление.
Материалът е
предоставен
от: www.vfu.bg
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THAILAND
Southeast Asia Nonwovens and
Hygiene Technology Exhibition & Conference
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THE TUTURE
OF NONWOVENS IS HERE!
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
In Association with:

Organized by:

May 26-28, 2021

www.andtex.com
Meet, Network & Grow Your Business. Participate in ANDTEX 2021!
For additional information contact:
E.J. Krause & Associates Corporate:
China:

Mandy Ma
mandy@ejkbeijing.com
Tel: +86 10 8451 1832
N. America:
Michael Rosenberg
rosenberg@ejkrause.com
Tel: +1 301 493 5500
Japan:
Hiroki Takahashi
ejkinfo_nonwovens@ejkjapan.co.jp
Tel: +81 3 6459 0444

Europe:

Monika Blume
blume@ejkgermany.de
Tel: +49 211 610 730
Thailand:
Sansanee Srisurayotin
sansanee.s@exposis.co.th
Tel: +66 (0)2 559 0856
Organized by:
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