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Уважаеми читатели,

Всичките 12 броеве на Онлайн списание за Текстил, облекло,

кожи и технологии за 2018 година може да намерите на сайта
www.tok-bg.org.
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Internal communica ons are crucial for the organiza onal success nowadays. There are
certain speciﬁcs of the internal communica ons in the tex le and fashion industry in Bulgaria,
based on the globaliza on processes. The paper reviews some of the main speciﬁcs and pays
par cular a en on to the organiza onal structure and the cultural diﬀerences that may lead
to failure or success.
Keywords: internal communica ons, Bulgarian tex le and fashion industry, organiza onal
culture, organiza onal structure
ВЪВЕДЕНИЕ
Вътрешните комуникации са от особена важност
за успеха на всяка организация в днешно време.
Има някои специфики на вътрешните комуникации,
които се базират на глобализационните процеси
и до голяма степен се отнасят и до текстилната и
модната индустрия в България. Настоящата статия
прави преглед на някои основни характеристики на
индустрията и на спецификата на работата в групи при
вътрешните комуникации, които могат да спомогнат за
развитието й или, ако бъдат системно и дългосрочно
пренебрегвани – до провал, на отделни организации в
сектора. Статията завършва с осем извода, насочващи
към необходимостта от провеждане на нарочно
изследване по темата.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Секторът „Производство на текстил и облекло” е
важна част от европейската промишленост, който
през годините запазва своето развитие. По данни
от 2006 г. секторът на производство на текстил и
облекло съставлява 3 % от общата производствена
добавена стойност в Европа. Той е доминиран от
микро- и малки предприятия, които осигуряват
над 90 % от заетостта и почти 60 % от добавената
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стойност в сектора. В началото на 2009 г.
свиването на производството достига до 42 %
спрямо това през 2005 г. За периода 2001–2007
година инвестициите в дълготрайни материални
активи в сектора обаче са нараснали с 61 % [1].
В началото на прехода в България секторът
изпитва сериозни затруднения. След 2000 обаче
започва нарастване, което достига своя връх
през 2004 г. Тогава в сектора работят над 180 000
души, които представляват около 30 % от заетите
в преработващата промишленост. По това време
той се очертава като най-големият работодател
в страната. През 2005 се регистрира намаляване
на броя на заетите с около 7 % за целия сектор.
Това се дължи на закриването на близо сто шевни
предприятия и на намаляване на възможностите
за намиране на работна ръка. Подобно е
положението и през 2006 г. [2].
По данни на Националния статистически институт
и Евростат секторът за производство на текстил
и облекло в България отчита ръст на експорта
през 2013 г. За 2013 г. той достига 1.8 млрд.
eвро – най-високата стойност на износа от 2007
г. насам [3]. Секторът е част от преработваща
промишленост, в която по последни данни от м.
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февруари 2018 г. през 2017 г. общо са заети 502
575 хиляди работещи, от които в обществения
сектор 7 443 лица, а в частния - 495 132 лица [4].
Средният разход за домакинствата за облекло и
обувки през 2017 и 2018 г. варира около 2,8 -3,6 %
от общия разход на домакинствата в различните
тримесечия при среден разход на тримесечие от
около 1300 лв. на тримесечие [5].
Според Владимиров, Йорданова и Ганева сред
основните фактори, оказващи въздействие върху
развитието на сектора, са либерализирането
на световната търговия; присъединяването на
България към ЕС; развитието на технологиите и
обвързването им с опазването на околната среда;
изострянето на конкуренцията на вътрешния
и международния пазар; нарастването на
потребителското търсене на вътрешния пазар;
възможността за разработване и регистриране на
собствени търговски марки; растящото значение
на фирмените стратегии и човешкия фактор за
подобряване на мениджмънта, иновативността
и оригиналността на изделията. Над 56 % от
собствениците/ мениджърите на изследваните
от Владимиров, Йорданова и Ганева през 2014 г.
организации са мъже, а останалите 43,5 % от
организациите се ръководят от жени. Мнозинството
от мениджърите/собствениците на изследваните
организации са на или над 40 години. Едва 24,4
% от собствениците/мениджърите са на възраст
под 40 години. Мнозинството от организациите,
включени в извадката се ръководят от собственици/
мениджъри с висше образование (67,4 %). Над 17
% от собствениците/мениджърите притежават
полувисше образование, а 6,5 % – средно
образование. С основно образование са едва
2,2 % от собствениците/ мениджърите. Научна
степен или специализация притежават 6,5 % от
собствениците/мениджърите. Мнозинството от
собствениците/мениджърите (62,2 %) притежават
собственост в организацията [6].
Мнозинството от изследваните в същото
проучване организации са основани преди повече
от 10 години. Близо 40 % са на пазара между
5 и 10 години, а едва 5,3 % са на пазара от помалко от 5 години. В извадката преобладават
средните предприятия (с персонал между 50 и
249 души), които представляват 47,8 % от всички
предприятия. Големите предприятия (с персонал
над 249 души) и малките предприятия (с персонал
между 10 и 49 души) имат еднакъв дял в извадката
– 19,6 %. Микро предприятията имат най-малък
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относителен дял в извадката – 13 %. Най-много
предприятия са регистрирани в малък град – 45,2
%, а най-малко – в село (едва 7,1 %). В София са
регистрирани 21,4 % от предприятията, включени
в извадката. Над 26 % от предприятията от
извадката са регистрирани в голям град (областен
център) [7].
Според Маринова в първите години на прехода
се запазва относително ниското заплащане, което
поначало е характерно за производството на
текстил и облекло. По ниво на средната работна
заплата то традиционно заема едно от последните
места в икономиката. За 2005 г. например след него
са само две от икономическите дейности – рибно
стопанство и производство на кожи без косъм и
изделия от тях. Въпреки това обаче в структурата
на разходите за дейността по подсектори и
икономически елементи, относителният дял на
възнагражденията в сектора е два пъти по-голям
от този общо за промишлените предприятия.
Така за 2006 г. относителните дялове са съответно
17,9 % и 8,2 % [8]. Обяснение за това е и високата
трудопоглъщаемост на производството в тези
отрасли. В последните години се наблюдава
тенденция на нарастване на работните заплати
в сектора. По-чувствително това става след 2003
година. По данни на БАПИОТ например през 2005
г. спрямо предходната увеличението е от 9,4 %,
а през 2006 – 11 %. В сравнение с 2000 година
през 2006 индексът е 155,1 %. Нарастването на
заплатите е обусловено и от повишаването на
производителността на труда [9].
В последните 2 години средната заплата в сектора
започва да се приближава до средните в страната
и расте с големи темпове. Според изнесени данни
– 230 евро месечно, а според председателят
на Българската асоциация на производителите
и износителите на облекло и текстил Радина
Банкова – около 1000 лв. Надхвърлят 350 лв. за
последно тримесечие 2016 г. Тя посочва България
като новото „модно Елдорадо“ – висок клас
търговци са в България от около 10 години поради
предимствата на географската ни локация, пониските заплати и повече от 120 години опит
в бранша и създадено разбиране за качество.
Като основни проблеми Радева посочва липса на
професионални кадри - намалели от 150 хил. до
под 100 хил. заети за 2015 г., като тенденцията се
усеща с всяко тримесечие [10]. През последните
3 години заплатите в сектора бележат ръст от
25% и за първото полугодие на 2016 г. те далеч
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надхвърлят 650 лв., посочва още тя. Заетите в
бранша обаче са намалели от 150 хил. на 100
хил. за 2015 г. В сектора има необходимост и от
инженерни специалисти. Огромен глад за кадри
има в сектора, използват се нови технологии и
замяна на ръчния труд. Топ-марките изискват
лично отношение, ръчна обработка, индивидуален
подход. Индустрията трябва да е социално
ангажирана с хората почти 80% от заетите са жени.
Предприятията се превръщат в социално отговорни
и заради натиск от страна на възложители от запад,
вътрешни одити, социални одити, но също така и
ценови натиск.
Работещите на ишлеме изпитват по-големи
затруднения, посочва Банкова, но въпросът как да
развиваме кадри, с които да развиваме индустрията
стои абсолютно на дневен ред. Та посочва и
образованието и предварителната подготовка на
кадри като ключов приоритет.
Друга е гледната точка на Изпълнителният директор
на Български бизнес форум. Той отчита текстилният
и кожарският бранш у нас на ръба на оцеляването
заради масовото внасяне на стоки от чужбина
и липсата на квалифицирани кадри. До края на
годината много от малките и средни предприятия
ще бъдат принудени да съкратят производството си
и дори да затворят цеховете си, прогнозира в Русе
Маринов. Заетите в модната индустрия се оплакват
, че са принудени да внасят памук, конци и платове
от чужбина, защото у нас предприятията, които са
произвеждали тези суровини отдавна не работят.
Липсват и подготвени кадри. “Въпреки хилядите
програми за заетост - за съжаление, никой не иска
да работи в производството. Работата е много
тежка, заплащането не е високо. За съжаление,
това е реалността”, споделя той [11].
Изводът от тези данни е, че все повече
работодателите осъзнават факта, че трябва да
предприемат мерки за пазят работниците си, да
увеличават заплащането на труда и да мислят за
създаването на цели програми за привличане и
задържане на служителите.
Друга важна тенденция е, че съвременната
текстилна индустрия е изправена пред сериозни
проблеми, свързани със замърсяването на
околната среда, породено от естеството на
нейното производство.Голяма част от вредните
емисии, които се отделят в природата, се дължат
на химичната обработка на тъканите в текстилните
фабрики. Около 90 % от вредните за човека
пестициди, с които се пръскат културите, отглеждани
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за нуждите на текстилното производство, остават в
растенията, животните, въздуха, почвата, водата и
в последствие преминават под формата на отрови
в човешкия организъм. В интерес на опазване на
околната среда много текстилни фабрики търсят
алтернативни източници на суровини за тяхното
производство. Някои производители се насочват
към рециклираните материали като източник на
суровини за производството на платове. Броят на
фирмите, които имат желание да произвеждат
дрехи от рециклирани бутилки, се увеличава с
всеки изминал ден и среща подкрепа в лицето
на производителите на текстил [12]. Все повече
производители на текстил проявяват загриженост
за опазването на околната среда, което вдъхва
надежда, че има изход от екологичната криза.
Съвместната работа на учени и производители дава
добри резултати и предстои да бъде задълбочена.
Търсенето на решение на екологичните проблеми
чрез създаването и внедряването в производството
на нови технологии продължава [13].
Друга насока по отношение на вътрешните
комуникации
е
диференцирането
между
текстилната сфера и производството на облекла
в модата. Според Савова разликата между двете
направления в модата – висшата мода и прет-апорте – става все по-ясно изразена през ХХ век, а
модната преса неуморно следва и двете посоки и
разширява своето влияние сред обществеността.
Модните редактори стават известни личности
и ключови фигури в обществото. Редакторите
решават кои колекции ще получат най-шумното
отразяване в медиите, които производителите или
дизайнери ще получат одобрение, кои дизайнерите
ще бъдат критикувани, и дори които колекции
ще бъдат игнорирани. Следователно, модната
преса, и най-вече влиятелните модни редактори,
диктуват посоката на модата [14]. Все повече тази
информация е достъпна за вътрешните публики,
които са чувствително по темата за кого работят,
какви са ценностите на компанията, нейните визия
и мисия, стратегическа политика. Те се чувстват
принадлежащи към групата на тази фирма и
нейните марки и са чувствителни към официалните
публични политики на фирмата.
Някои особености на вътрешните комуникации при
работа в групи.
Една от основните закономерности на човешката
цивилизация е фактът, че хората живеят организирани
в социални групи [15]. Още с раждането си човек
става член на група – това е семейството. В процеса

310

12/2018

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ"
9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ
THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY”
9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria

на живеене принадлежността към групи се
увеличава – детската градина, училището, спортни
групи и отбори, групи по интереси, приятелски
групи, колеги от университета, от споделено хоби,
колеги от работното място и още много различни
групи. Членуването в групи е неизбежен аспект
на човешкото съществуване – както в личен, така
и в професионален план. Всеки от нас е член на
различни групи от формален или неформален
характер, а затрудненията при общуване в тези
групи могат да доведат до редица проблеми –
както до психични травми за човека, така и до
негативни последици за хората около него, до
професионални грешки, до затруднени работни
процеси и нежелани резултати. Работата в
бранша на текстилната и модната индустрия се
характеризира с екипна работа в групи от хора
на почти всички нива от процеса на планиране и
провеждане на работата.
За специалиста по комуникации, а и за мениджърите,
които взимат управленски решения, е от особена
важност да познават структурата и динамиката
на социалните групи, за да може да извършват
професионалните си задължения на високо ниво.
Най-ценният актив на всяка организация са хората,
които работят в нея. С нарастването на разходите
по наемане и обучение на персонала и вече
съществуващите
негативни
нагласи към така наречения
„голям бизнес” в световен
мащаб, организациите търсят
начини
да
задоволяват
нуждите, за възпитават и да
обучават своите служители,
за да постигнат успехи във високо конкурентната
среда на глобализиращия се бизнес [16]. Кътлип,
Сентър и Бруум посочват, че:
„Като част от функцията на ПР целта на
комуникацията със служителите е да се
установят
и
поддържат
взаимоизгодни
отношения между организацията и служителите
й, от които зависи нейният успех или провал”
[17].
За компаниите е важно да използват силата на
вътрешноорганизационните комуникации, за
да покажат с какво се отличават от другите, да
разчупят стереотипа на бюрократичните фирми
и да привличат млади и свежи умове. Хората,
които работят днес се отличават от работниците от
миналото – в едно проучване на новините на CBS
от 1996 г. се казва, че 25% от днешните работещи
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са нещастни, а 25% - са разгневени. Според друго
проучване на „Уол Стрийт Джърнал” (The Wall Street
Journal) почти две трети от работниците искат пооткрита комуникация със своите мениджъри.
Терминът вътрешни публики обаче се отнася до
служителите на всички нива в организацията,
включително и нейните мениджъри. Всички те са
част от едно цяло, което от своя страна се състои
от по-малки групи от хора, които са обединени във
формални и неформални социални групи.
За вникването в същността на социалните групи е
важно да се отбележи какво ги отличава от другите
общности от хора, които обаче не са социални
групи. Има три съществени неща, по които те се
отличават [18]. Първото е наречено от Жан Пол
Сартр „погледът”– това са случаите, когато хората
могат да срещат погледите си, да общуват лице в
лице. Второто е това, което „обединява” хората в
една група – т.е., те не просто са случайно по едно
и също време на едно и също място, а съществува
нещо, което ги свързва. Това са организационните
цели. Третото – е свързано със същността на
общуването – диадата. Диадата е най-простият
модел на комуникация между двама души от един
и същи пол.

Фиг. 1. Комуникация в диада
За да се осъществи процесът на общуване,
участниците в него използват кодове, които е
необходимо да са идентично разбрани от всеки един
от тях. Освен това, за да се постигне ефективност на
общуването, участниците непрекъснато разменят
местата си като от реципиенти се превръщат
в комуникатори и обратното. В директната
комуникация съобщенията подлежат не само на
вербално, но и на невербално кодиране.
Най-широко
разпространената
дефиниция
за същността на социалната група е тази на
организационния психолог Скейн [19], който
обобщава някои от най-разпространените
определения. Според него групата се състои
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от двама или повече свободно и директно
взаимодействащи си хора, които имат общи
цели, спазват едни и същи норми и имат обща
идентичност. В неговото определение има четири
основни компонента, чрез които могат да се
определят и разграничават отделните видове
общности от хора:

Фиг. 2. Същност на социалната група според Скейн
Важно е да се отбележи, че ако в едно множество
от хора са налице три от компонентите – общата
идентичност, общите цели и директното общуване
например, но липсват споделени норми, то този сбор
от хора не е социална група, а може да се окаже, че
става дума за тълпа. Тук е мястото и да се изясни, че
всяка човешка организация, има общи споделени
норми, с които работещите се съобразяват. Това
на първо място са регулираните от закона работни
отношения. Други общи правила са тези, включени
в трудовите договори на хората, а в някои браншове
и държави има колективни трудови договори.
В много организации съществуват и официални
правилници за вътрешния ред. Често срещано
явление е в отделни офиси да има неформални
правила – навици и поведение, които се спазват,
без да са описани от правилници и/или закони.
Такива са например, избягване на провеждане на
телефонни разговори на висок глас в някои отдели
или дори стаи на една организация, докато в други
това не се спазва.
Много важен е и компонентът, свързан с директното
общуване и по-точно с големината на групата.
Защото директното общуване лице в лице е много
важна характеристика на социалната група. Ако на
едно място се съберат десетки или стотици хора,
дори и да споделят едни и същи цели и норми и да
имат обща идентичност, ако не могат да общуват
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директно помежду си, то този сбор от хора не
отговаря на изискванията за социална група. Така
много често някои организации, които според броя
на работещите в тях могат да се охарактеризират
като организации от среден или голям размер,
не могат да бъдат приемани като социални групи
от хора. Например, в НБУ има 8000 студенти и
няколко стотици служители и преподаватели –
дори и да имат споделени ценности, норми и обща
идентичност, те не могат да общуват директно,
а дори не се и познават помежду си. Същото се
отнася и за други организации – частни фирми,
министерства, болници, заводи и други, някои от
които оперират в различни градове, държави, дори
континенти. Тези големи организации се състоят
от по-малки групи от хора, които отговарят на
определението за социална група. Всички те имат
свои подразделения, които се състоят от по-малки
по брой общности от хора, които общуват помежду
си „лице в лице”. За да създадат условия за директно
общуване, в множество институции се организират
специални събития за вътрешните публики, които
могат да бъдат един от най-успешните инструменти
на вътрешно организационните комуникации. С
напредването на технологиите, някои използват и
камери в реално време, както и видео записи, за да
се създаде усещане на лично общуване [20].
Колко са хората, които общуват помежду си
и как те се определят като специфика? Този
въпрос се разглежда от два основни подхода – на
лабораторната симулация и на математическото
моделиране [21].
•Математическо моделиране – 3 до 13 души, това е
оптимумът за постигане на консенсус и качествени
решения.
•Лабораторна симулация – 3-7 души, асоциира се
с „вълшебното число на Милър” и капацитета на
зрителното възприятие на човешкото око.
Групите могат да бъдат разделени на различни
видове, в зависимост от съответните фактори, които
влияят върху тяхната същност.
По пол – в зависимост от пола на участниците,
групите могат да бъдат еднополови или смесени. По
брой участници – малки (контактни) групи, средни и
големи. Малката група може да се определи чрез
моделите на математическата или лабораторната
симулация и варира от 3 до 7 (или 15) човека. За
определянето на размера на средната и голямата
група се използва практиката на работа в сферата
на статистиката. Според подхода на статистиците за
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малка се счита група до 30 души, за средна до 60
души, а за 90 и повече – голяма.
Друг начин за разделяне и определяне на групите
е според дейността, която извършват. Основното
разделение е на трудови, учебни и игрови. Във
всяка от тези категории обаче, съществуват
множество подкатегории. Например, има огромна
разлика между група деца в предучилищната група
на детската градина, група ученици от гимназията
и група студенти. Игровите групи също могат да
са различни – според вида и начина на игра. Наймногобройни пък са трудовите групи от хора,
защото те се отличават една от друга в различните
професии, организации и вътрешни специализации.
Съществено се отличават една от друга и
групите, които са се образували по формален
или неформален начин. Неформални групи са
приятелските компании, групи по интереси, хора, с
които споделяме общо хоби. Семейството е група,
в която се преплитат формалното и неформалното.
Много често характерът на групата и отношенията
в нея се припокриват – неформалното приятелство
се превръща във формален брак, а пък формалните
работни взаимоотношения понякога преминават
в неформални приятелски. Скейн разделя
неформалните групи на три разновидности.
Хоризонтални клики – неформални групи от
членове на организацията, които работят на едно
и също йерархично ниво и в една и съща сфера.
Вертикални клики – това са групи, състоящи се
от хора на различно ниво в един и същ отдел или
подразделение на организацията (например,
такива групи биха могли да се събират за питие
всеки петък вечер). Смесени клики – групи, които се
състоят от хора с различен ранг, от различни отдели
и физически местонахождения [22].
Доколко тези преплитания са с положителен или
отрицателен знак е трудно да се определи, но е
важно да се имат предвид, когато се разглежда
дадена група и процесите, протичащи в нея. Особено
важно е за специалистът по комуникации да проучи
предварително състава и вида на социалните групи
в дадена организация, преди да започне да планира
своята работа.
Предмет на изследване до сега до голяма степен са
били формалните групи, но се смята, че изводите от
тяхното разглеждане са до голяма степен валидни и
за неформалните групи. Груповата структура може
да се опише чрез четири основни измерения: [23]
1.Големина на групата.
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2.Състав по пол.
3.Роли на членовете на групата.
4.Способности на членовете на групата.
Класическото делене на ролите в социалните групи
предполага наличието на две основни роли –
едната, ориентирана към изпълнението на задачите
на групата (task oriented) и другата, ориентирана
към поддържането на съществуването на самата
група. По-модерната класификация на ролите
не противоречи на класическата, а я допълва и
доразвива. Тя разделя членовете на трупата на
инсайдери („insiders”) – хора, които са част от
тази група, идентифицират се с нея и са приети
от другите й членове, и аутсайдери („outsiders”)
– хора, които не са приети от другите или не са
могли да се адаптират. Модерният подход също
така предлага пет отделни роли, които хората могат
да имат като членове на дадена социална група:
„Звезда”, „Мост”, „Пазач на вратата”, „Свръзка” и
„Аутсайдър”.
„Звезда” обикновено е един човек или много
малък брой членове на групата, които са приети от
всички останали така, както звездите в музикалния
или кино бранша. Ролята на „звезда” се изпълнява
от толкова малко хора, че в някои групи изобщо
няма такава категория. Като цяло не е ясно какви
качества трябва да притежава човек, за да стане
„звезда” – в различните култури и в различните
типове групи тези качества варират.
„Свръзка” е функционалната роля на хора, които
също са изцяло адаптирани в групата и са приети
от повечето й членове. Те са добре приети в
няколко различни подгрупи или фракции на
групата и поддържат връзката между тях. Такива
хора са от типа „ориентирани към поддържането
на съществуването на групата”, а когато става
дума за група от трудов тип, тази роля е ролята на
мениджърите.
„Мост” е роля, много подобна на „свръзката”, но
хората които я изпълняват, поддържат връзка само
с две фракции или подгрупи.
„Пазач на вратата” е неформалната роля, чиито
функции са да осъществява връзка с други,
външни за организацията, групи. Необходимо е
„пазачът” много добре да познава групата, нейните
специфики, цели и нужди, защото той решава кога и
как да „отваря вратата” за взаимодействие с други
групи. Тези групи могат да бъдат част от същата
организация или от съвършено различна. Той също
така трябва да притежава богат професионален
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опит и широки социални контакти. Функцията
на „пазач на вратата” в множество съвременни
организации се поддържа от формалната роля на
специалистите по пъблик рилейшънс и това е една
от основните им функции.
„Аутсайдър” е изключително неблагоприятната роля
на тези, които поради някаква причина не са могли
да се адаптират към групата или са били отхвърлени
от нея. Важно е да се отбележи, че дори и самата
група от хора да не се притеснява от наличието на
аутсайдър, то за самия човек в тази роля, ситуацията
е силно стресогенна. Взаимодействието между
група и аудсайдър обикновено не продължава
дълго – той или успява да се превърне в инсайдър
и групата сама го приобщава обратно, или просто
напуска групата.
Формалните роли, които човек изпълнява в една
формална група, обикновено са ясно дефинирани
дори още в длъжностната му характеристика.
Въпреки това, те често се видоизменят в зависимост
от промените, които настъпват в групата. Кътлип,
Сентър и Бруум [24] посочват седем условия, на които
е необходимо да отговарят взаимоотношенията в
една организация, за да се смятат за ефективни:
1.Доверие и вяра между служители и работодатели
2.Открита информация, която се движи свободно
нагоре, надолу и встрани.
3.Задоволителен статус и участие на всеки човек.
4.Продължителна работа без конфликти и спорове
5.Здравословно обкръжение.
6.Успех в инициативите.
7.Оптимизъм в бъдещето.
Ролите на различните членове на групата обаче се
видоизменят, понякога заради формални промени
като издигане в йерархията, понякога заради
промяна на отношението или заради създаването
на неформални фракции във формални групи.
Самата група възниква и се променя – тя не е
статична величина, а динамична и променяща
се общност от хора – всеки от тях със собствените
си качества, емоции, развитие и промени. Така,
както се променят хората, се променят и групите от
хора – тези процеси се наричат групова динамика.
Терминът е въведен от Курт Левин през 1939 г. като
част от изследването му за взаимодействията в
групите.
Днес изследователите свързват груповата динамика
с две основни функции на формалните групи –
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индивидуална и организационна. Индивидуалната
функция се определя от това какво носи за
индивида участието му в дадена група – като това
да не се чувства самотен, да се себеутвърждава,
да формира и изяснява възгледите си за света
и др. Организационната функция се свързва с
груповите интереси и какви потребности на самата
група се удовлетворяват. Например, могат да се
изпълняват задачи, непосилни за изпълнение само
от един човек, да се взимат сложни решения, да
се генерират нови идеи, или пък да се тренират и
приобщават нови членове на групата.
Груповата динамика се свързва и с преминаването
през различни стадии, така както и отделните хора
преминават през различни етапи на социализация.
Тези стадии са последователни и могат да се
идентифицират. Една от най-разпространените
класификации разглежда следните шест стадия
[25]:
•Разчупване на леда е началният стадий на групата
– членовете й не са сигурни в целите и ролите
си, все още не е изградено взаимно доверие, а
повечето участници дори не се и познават помежду
си. В този период групата има нужда от управление
и ясно изразен лидер. Ако формалният лидер не
изпълнява добре функциите си, той може да бъде
изместен от неформален лидер.
•Конфликт и предизвикателства – в този стадий се
сблъскват гледните точки на членовете на групата,
те се опознават помежду си и тестират своите
възгледи спрямо целите на групата. Тук започват да
се формират отделни подгрупи, а лидерът трябва да
успее да овладее групата.
•Сплотеност – хората в групата вече се познават
по-добре, има формиран групов дух и се правят
компромиси в името на целите на групата.
•Илюзии – след като целите на групата са изяснени,
властта и ролите разпределени и членовете й са
облекчени, че няма проблеми и няма и да има.
Характерното за този период е, че той е кратък, но
пък всички участват в дейността на групата активно.
•Разрушаване на илюзиите – след хармонията на
стадия на илюзиите, в членове на групата остава
усещането, че групата може повече. Засилват се
различията в отделните подгрупи и възникват нови
спорове на по-високо ниво. Този стадий прилича на
стадия „Конфликт и предизвикателства”, но на повисоко ниво.
•Приемане – появява се по-голямо разбиране на
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различията между членовете на групата и приемане
на тези различия. Може да се каже, че стадият на
приемането е всъщност стадий на формирането
на колектив, членовете на който до такава степен
се приемат и разбират, че са достигнали до така
наречената психологическа съвместимост.
През 1999 г. Форсайт предлага пет степени на
развитие на групата, които се отнасят до групи от
работен характер: [26]
•Ориентация (формиране) – членовете се опознават
едни с други и с групата. Започват процеси на
обвързване, на определяне на силните, на избиране
на лидер и на постигане на групов консенсус.
Основните характеристики на този стадий са
колебливост, възпитани и учтиво протичащи
комуникации, изясняване на неяснотите и целите
на групата, активен лидер, отсъпчиви и услужливи
членове на групата.
•Конфликт (щурмуване) – започват несъгласия
по отношение на процедурите, изразяване на
недоволство и незадоволеност, напрежение сред
членовете, антагонизъм срещу лидера. Основните
характеристики са критичност към идеите,
слабо присъствие, враждебност, поляризация и
формиране на коалиции.
•Структуриране (установяване на правила) –
Нараства чувството за сплотеност, установяват се
ролите, стандартите и отношенията, повишава
се доверието и комуникацията. Основните
характеристики са наличие на съгласие по
отношение на процедурите и намаляване на
неяснотата на ролите.
•Работа (функциониране) – постигане на целите,
ориентирани изключително към изпълнение на
задачите, набляга се на нивото на изпълнение и на
продуктивността. Основни характеристики – взимат
се решения, разрешават се проблеми, има всеобщо
сътрудничество.
•Разпад (закриване) – довеждане до край на
ролите, задачите са изпълнени, зависимостта
намалява. Основни характеристики – дезинтеграция
и
оттегляне,
повишена
независимост
и
емоционалност, съжаление.
Развиването на работните социални групи е
специфично за всяка група и предлага цялостна
идея за напредването, но не и окончателни и
категорични отговори за развитието на всички
екипи. Повечето групи не са готови да работят
ефективно непосредствено след формирането си и
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преминават през серия от етапи преди да могат да
постигат планираните резултати. Както групите са
в непрекъснат динамичен процес, така и усилията
на специалистите по комуникации е необходимо
да са насочени към непрекъснато изследване
на тези процеси, и промяна и адаптиране на
комуникационните подходи и инструменти в
съответствие с тях.
Хората и тяхната принадлежност към различни
социални групи са един от решаващите фактори
за осъществяване на дейността на ПР практиката.
Познанията, които ПР специалистите притежават
в областта на груповата динамика могат да се
окажат решаващи за успешното изпълнение на
всяка ПР програма. Дори и най-добре планираната
и подготвена комуникационна стратегия се
превръща в неефективна, ако специалистите,
които я изпълняват са със слаба комуникативна
компетентност по отношение на своите публики,
на социалните групи, към които те принадлежат и
ролята, която осъществяват в тези групи.
Проучванията от последните години показват,
че много голяма част от времето на генералните
директори и висшите мениджъри обикновено е
прекарано в комуникиране. Проучване на „Thuck
School of Business”, цитирано от Пол Арженти
[27] показва, че между 50% и 80% от времето на
мениджърите на компаниите, представени в Топ 500
на списание „Форчън” преминава в извършването
на комуникационни дейности. Най-често висшите
мениджъри прекарват времето си, като комуникират
стратегическите планове на организацията,
нейната мисия и визия, текущите дейности, които
извършва и обществената ангажираност. Тази
комуникация протича към външните и вътрешните
публики на организациите. Интересен е случаят
със Ситигруп (Citigroup), който илюстрира тази
тенденция по недвусмислен начин. Генералният
директор Чарлз Принс заявява за комуникациите:
„Това е моята работа номер едно. Ако не я владея,
значи тя няма да успее. Ако я делегирате на
друг, хората ще разберат, че не сте искрен” [28].
Вътрешноорганизационната
комуникационна
кампания на Ситигруп „Компанията, която искаме
да сме” включва годишен етичен трейнинг за всички
техни служители и глобално „пътуващо шоу” (roadshow) всяка година, на което г-н Принс може да чуе
лично безпокойствата и идеите на служителите на
Ситигруп във всяка от 100-те държави, в които тя
работи [29]. В края на кампанията, започнала през
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2004 г., г-н Принс изчислява, че поне половината от
времето си е прекарвал в работа по тази кампания.
Действително, много често висшият мениджмънт на
организацията и в частност генералният директор
се възприемат като въплъщение на корпоративната
марка. Тоест, хората изпълняващи тази функция
трябва да бъдат и хората, които да са най-отдадени
на създаването на комуникационната стратегия и
на доставянето на последователни съобщения към
своите публики.
Според Корнелисън съвременните организации са
наясно, че трябва да се общува със служителите.
Термините, които често се използват, за да се нарече
този вид фирмена комуникация, са “комуникации
със служители”, “вътрешни взаимоотношения” или
“вътрешна комуникация”. По традиция вътрешната
комуникация е терминът, дефиниран като
комуникация между служители вътре в рамките на
организацията [30].
В миналото вътрешните комуникатори са били
подчинени на отделите по човешки ресурси,
защото традиционно това е функцията, която се е
занимавала с всички дейности, които са се отнасяли
до служителите [31]. Според изследване от 1998 г., в
статията ”Корпоративни комуникации: Изследване
на тeкущото състояние на науката и практиката”
на Майкъл Морли в “Корпорейт комюникейшън
ривю”, цитирано от Пол Арженти, повече от 80%
от корпорациите в Съединените щати разпределят
отговорността за вътрешните комуникации в отдела,
който се занимава с корпоративните комуникации.
Друг често срещан вариант е и двата отдела да имат
отношение към вътрешните комуникации. Идеалният
вариант според Аpженти е и в двата отдела да има
по един специално назначен специалист по вътрешни
комуникации. Ако единият докладва на вицепрезидента по комуникации, а другият - на този по
човешки ресурси, всеки един от тях ще трябва да има
и връзка с другия (нересорен) вице-президент.
Корпоративните информационни и комуникационни
системи (КИКС) са по-широко понятие от двупосочната
връзка мениджър-служител [32]. В тях низходящата
комуникация се основава на вербални и електронни
методи за информиране на служителите по въпроси,
свързани с тяхната фирма по достъпен начин.
Низходящата комуникация се състои от информация,
започваща от върха на длъжностната йерархия
във фирмата и осведомява служителите какво е
значимо за компанията (мисии) и какви са целите
на компанията (политики). Както мениджърската
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комуникация, така и КИКС играят важна роля при
низходящата комуникация. Двете заедно дават
на служителите обща информация от върховете
на организацията (КИКС), както и информация от
самите мениджъри (мениджърска комуникация).
Възходящата комуникация на свой ред пренася
информацията от служителите към мениджърите.
Тя би могла да включва информация за даден
служител, за сътрудници, организационни практики
и политики и за това какво трябва да се направи и
как може да се направи. От изключителна важност
е служителите да имат възможност да генерират
възходяща комуникация, защото техните идеи и
критики към плановете и идеите на мениджърите
могат да бъдат полезни при намиране на решения
за цялостно подобряване на доходността на
организацията и постигането на нейните цели.
Успешната възходяща комуникация до голяма
степен зависи от личния стил на мениджърската
комуникация. Мениджърите могат да насърчават
подчинените си да изказват гласно възраженията си
срещу практики, процедури и нови организационни
промени. В същото време КИКС може да включва
комуникационни системи като форуми в интранет
и събрания, даващи възможност на служителите
да задават въпроси на старши мениджърите
и да изискват допълнителна информация за
корпоративни решения или организационни
планове и проекти.
Но каналите за комуникация може да варират в
различните отдели – например, някои може да
са развили навици по отношение на ползването
на гласова кутия на мобилния телефон, а други
– да предпочитат главно имейл съобщенията. В
по-големи корпорации се наблюдават огромни
разлики в начина, по който служителите използват
онлайн методите за комуникация, например в
производствените отдели служителите може
въобще да нямат достъп до интернет или дори да
нямат необходимите познания и умения за работа
в мрежата, докато в същата организация по същото
време в някои отдели не биха могли да изпълняват
задълженията от трудовата си характеристика без
достъп до интернет.
В някои случаи организациите търсят външна помощ
за своите вътрешни комуникации. Например, през
2001 г. „Дженерал Мотърс” наемат външна фирма,
която поема управленските функции на вътрешните
комуникации и специалистите по вътрешни
комуникации във фирмата трябва да докладват
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на тази специализирана фирма, с централен офис
в Ню Йорк. Важно е да се вземе предвид фактът,
че „Дженеръл Мотърс” е компания с необичайни
размери и обществена разпознаваемост, особено
в щатите, където един на всеки пет американци
редовно разговаря или общува със служител на
фирмата – в личния или професионалния си живот
[33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Текстилната и модна индустрия в България имат
своите особености, които задължително следва
да се имат предвид при провеждане на вътрешна
комуникация. На първо място следва да се отбележи,
че това е една от най-големите индустрии в страната
по отношение на броя заети. Също така тези заети
са основно жени, работещи в групи, което поставя
на преден план не само работните процеси, но и
социалната тема по отношение на работата с тях.
На трето и четвърто място, но не по важност, не
може да не се отбележи, че индустрията има и
голямо регионално влияние, бидейки единствен или
ключов работодател в някои области на страната.
Петата особеност е, че голяма част от продукцията се
изнася за взискателни В2В клиенти, които държат на
качеството на производствения процес, включително
на отношението на работещите и към работещите.
Шестата особеност е навлизащите технологии и
промяната на изискванията към работещите, които
следва да се адаптират към по-сложен и по-различен
процес. Седмата особеност се свързва с вси понаболелите проблеми с опазването на околната
среда, което води до някои ограничения и регулации
на производството, изисква инвестиции в развойна
дейност, както и създаване на отношение по темата
за запазване на средата, развитие на иновативни
продукти като самопочистващи се и био-разградими
материи и т.н. у всички участници в процеса.
При намаляващия брой заети в сектора, който се
отчита като проблем и при увеличаващия се брой
заминаващи да работят извън страната българи, това
би трябвало да доведе до напълно различна политика
по отношение на работещите не само в размера на
заплащането, но и в търсенето и комуникирането на
различни други стимули за привличане и задържане на
работещи. Като последна, осма особеност, бих искала
да отчета, че липсват данни за нарочно провеждани
научни изследвания по въпросите на вътрешната
комуникация или работодателския брандинг в
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сектора. Основният извод от настоящата статия е, че
има нужда от такива, които да бъдат подкрепени от
браншовите организации, за да се осигури участие на
повече фирми от сектора. Резултатите от тях могат да
помогнат до голяма степен на всички и в по-голяма
степен на малките предприятия в сектора, които не
биха направили собствена инвестиция (финансова
и/или ресурсна) за провеждането им. Те биха били
полезни не само за формиране на стратегически
и тактически комуникационни планове, но и
за планиране на интердисциплинарна работа
между мениджърите, комуникационните екипи и
отговарящите за човешките ресурси в организациите.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Vladimirov, G., Yordanova, D. and Ganeva, R.
Internationalization of the Bulgarian Small and
Medium Enterprises from the Textile Branch,
Yearbook of the Faculty of Economics, Sofia
University “St. Kliment Ohridski “, 12/2014, Issue
No:1, p. 73-92. Владимиров, Ж., Йорданова,
Д. и Ганева, Р. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТ ТЕКСТИЛНИЯ БРАНШ, Годишник на Стопанския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 12/2014,
Issue No: 1, стр. 73-92, https://www.ceeol.com/
search/article-detail?id=411211
[2] Marinova, Julia. The textile and clothing industry in
Bulgaria - before and after Bulgaria’s accession to
the European Union, Economic Alternatives, issue
4, 2008, p= 63-72Маринова, Юлия. Текстилната
и шивашката промишленост в България –
преди и след присъединяването на страната
към Европейския съюз, сп. Икономически
алтернативи, брой 4, 2008, стp. 63-72
[3] Textile and apparel production and exports are
reviving. Производството и износът на текстил и
облекло се възраждат, http://bnr.bg/radiobulgaria/
post/100439214, 5 November 2018
[4] National Statistical Institute, Annual employment
statistics and labor costs> Employed> National level,
http://www.nsi.bg/bg/content/3953/националнониво, 4 November 2018
[5] National Statistical Institute, http://www.nsi.bg/bg/
content/3271/нехранителни-стоки, 4 November
2018
[6] Vladimirov, G., Yordanova, D. and Ganeva, R.
Internationalization of the Bulgarian Small and
Medium Enterprises from the Textile Branch,

online www.tok-bg.org
tok-bg.org

12/2018
ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ"
9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ
THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY”
9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria

Yearbook of the Faculty of Economics, Sofia
University „St. Kliment Ohridski „, 12/2014, Issue
No:1, p. 73-92. Владимиров, Ж., Йорданова,
Д. и Ганева, Р. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТЕКСТИЛНИЯ БРАНШ,
Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“, 12/2014, Issue No: 1, стр.
73-92, https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=411211
[7] Vladimirov, G., Yordanova, D. and Ganeva, R.
Internationalization of the Bulgarian Small and
Medium Enterprises from the Textile Branch,
Yearbook of the Faculty of Economics, Sofia
University „St. Kliment Ohridski „, 12/2014, Issue
No:1, p. 73-92. Владимиров, Ж., Йорданова,
Д. и Ганева, Р. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТЕКСТИЛНИЯ БРАНШ,
Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“, 12/2014, Issue No: 1, стр.
73-92, https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=411211
[8] Statistical Guide, National Statistical Institute, p.
142, 2007.
[9] Marinova, Julia. The textile and clothing industry
in Bulgaria - before and after Bulgaria‘s accession
to the European Union, Economic Alternatives,
issue 4, 2008, p= 63-72Маринова, Юлия.
Текстилната и шивашката промишленост в
България – преди и след присъединяването
на страната към Европейския съюз, сп.
Икономически алтернативи, брой 4, 2008, стp.
63-72
[10] How Bulgaria became a leader in the textile
industry. Radina Bankova, Chairman of the
Bulgarian Association of Manufacturers and
Exporters of Garments and Textiles, Business
Start, 16.02.2017. Как България стана лидер в
производството на текстил. Радина Банкова,
председател на Българската асоциация на
производителите и износителите на облекла и
текстил, Бизнес старт, 16.02.2017, https://www.
bloombergtv.bg/biznes-start/2017-02-16/kakbalgariya-stana-lider-v-proizvodstvoto-na-tekstil,
6 November 2018
[11] The Raw Reality of the Textile and Tanning
Industry in Bulgaria, 08.05.2018, BNT2-Rousse,
Daniela Dimitrova. Суровата реалност на
текстилната и кожарската индустрия у нас,

online www.tok-bg.org

08.05.2018, БНТ2-Русе, Даниела Димитрова,
http://news.bnt.bg/bg/a/surovata-realnostna-tekstilnata-i-kozharskata-industriya-u-nas, 3
November 2018
[12] Vasileva, Yana (2011) New trends in fashion - eco
fashion, bio fashion, hunting. In: Third National
Student Scientific Conference „Management
and Sustainable Use of Biological Resources“,
15-17 April 2011, Yundola, Bulgaria. Василева,
Яна (2011) Нови направления в модата - еко
мода, био мода, трешън. In: Трета национална
студентска научна конференция „Управление
и устойчиво използване на биологичните
ресурси“, 15-17 април 2011, Юндола, България.
[13] Vasileva, Yana (2010) New sources of resources
in the fashion industry. In: International Student
Scientific Conference „European Union 2020“:
Collection of papers. UI „Holding“, Sofia, pp.
217 - 220. ISBN 9547592629. Василева, Яна
(2010) Нови източници на ресурси в модната
индустрия. In: Международна студентска
научна конференция „Европейски съюз 2020“ :
Сборник доклади. УИ “Стопанство“, София, pp.
217-220. ISBN 9547592629
[14] Savova, Christina. FASHION AND
COMMUNICATIONS - SCANDAL SALES,
Collection of Summer School in the PR 2015.
Савова, Кристина. МОДА И КОМУНИКАЦИИ СКАНДАЛНОТО ПРОДАВА, Сборник от Лятна
школа по ПР 2015, http://ebox.nbu.bg/ssc16/
view_lesson.php?id=27, 30 October 2018
[15] Brewer, Merilynn B. Intergroup Relations. McGraw-Hill : Open University Press, 2007.
[16] Argenty, Paul A., Janis Forman. The Power of
Corporate Communication. Crafting the Voice and
Image of Your Business. - McGraw-Hill, USA, 2002.
[17] Cutlip, Center and Broom. Effective PR, Sofia,
ROI Communication, 2007. Кътлип, Скот, Алън
Сентър, Глен Бруум. Ефективен PR, София, Рой
Комюникейшън, 2007.
[18] Stoitsova, Tolya. We live with others: Socialpsychological problems. Sofia, NBU. Стоицова,
Толя. Живеем с другите: Социалнопсихологични
проблеми. София, НБУ, 1998
[19] Stoitsova, Tolya. We live with others: Socialpsychological problems. Sofia, NBU. Стоицова,
Толя. Живеем с другите: Социалнопсихологични
проблеми. София, НБУ, 1998
[20] Cutlip, Center and Broom. Effective PR, Sofia,
ROI Communication, 2007. Кътлип, Скот, Алън

318

12/2018

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ"
9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ
THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY”
9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria

Сентър, Глен Бруум. Ефективен PR, София, Рой
Комюникейшън, 2007
[21] Stoitsova, Tolya. We live with others:
Social-psychological problems. Sofia,
NBU. Стоицова, Толя. Живеем с другите:
Социалнопсихологични проблеми. София,
НБУ, 1998
[22] Schein, Еdgar. cited in http://www.onepine.
info/mgrp2.htm, 15 October 2008
[23] Stoitsova, Tolya. We live with others:
Social-psychological problems. Sofia,
NBU. Стоицова, Толя. Живеем с другите:
Социалнопсихологични проблеми. София,
НБУ, 1998
[24] Cutlip, Center and Broom. Effective PR, Sofia,
ROI Communication, 2007. Кътлип, Скот, Алън
Сентър, Глен Бруум. Ефективен PR, София,
Рой Комюникейшън, 2007
[25] Stoitsova, Tolya. We live with others:
Social-psychological problems. Sofia,
NBU. Стоицова, Толя. Живеем с другите:
Социалнопсихологични проблеми. София,
НБУ, 1998

319

[26] Landy, Frank J., Jeffery M. Conte. Work in the
21st Century : An Introduction to Industrial and
Organizational Psychology. - Blackwell Publishing,
2007.
[27] Argenti, Paul A. Corporate communication.
McGraw-Hill/Irwin, New York, p. 50
[28] Argenti, Paul A. Corporate communication.
McGraw-Hill/Irwin, New York, p. 50 , 13
November 2016
[29] http://specials.ft.com/spdocs/
launchmemo14205.pdf, 13 November 2016
[30] Cornelissen, Joep. Corporate communication. A
Guide to Theory and Practice. London, 2008, p.
195
[31] Argenti, Paul A. Corporate communication.
McGraw-Hill/Irwin, New York, p. 186
[32] Cornelissen, Joep. Corporate communication. A
Guide to Theory and Practice. London, 2008, p.
198
[33] http://www.instituteforpr.org/research_single/
employee_comm/#SlideFrame_4, 19 October
2016

online www.tok-bg.org
tok-bg.org

12/2018
ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ"
9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ
THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY”
9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria

РЕЗЮМЕ
В нашето съвремие многообразната социална среда става един от най-важните фактори по
оформящи избора на облекло при децата. В нея съвременните деца формират своя вкус, начин
на живот и стил на обличане. Колкото по-малки са децата, толкова са по-зависими от избора на
родителите си, които от своя страна подбират облекло за децата си в зависимост от средата и
начина си на живот. От много малки децата се влияят от анимационните и компютърни герои,
които ги заливат от всички страни, копирайки тяхната визия. Градската култура, наложена като
lifestyle от модни списания, промотирана чрез филми, създаването на „фешън-икони“ включително
и от филмите по детските канали, също оказват влияние върху детския гардероб. Освен това за
децата от най-ранна възраст става все по-важно да бъдат облечени така, че да бъдат приети от
връстниците си. И от тази перспектива, културата по отношение на стиловете в съвременната
мода е от ключово значение за умението на съвременния човек да общува и да бъде приет сред хора
и групи с разнообразен начин на живот.

Nowadays diverse social environment has become one of the most important factors shaping the
choice of clothing for children. In this environment today's children form their taste, lifestyle and
style of dressing. The younger the children are, the more they are dependent on the choice of their
parents, who in turn select clothes for them depending on their social environment and lifestyle.
From early age children have been inﬂuenced by cartoons and computer characters who showering
them from all sides, and quite logically copying theyr vision. Urban culture, imposed as a lifestyle
by fashion magazines promoted through ﬁlms, and crea on of " fashion icons", including ﬁlms on
children's cartoon channels, have also an inﬂuenced on children's wardrobe.
In addi on, it has become increasingly important for children to be dressed in a way approved by
their peers. From this perspec ve, culture of styles in modern fashion is key rolein modern man's
ability to communicate and be accepted among people and groups with diverse lifestyles.

За съвременните деца социалната среда е станала
един от най-важните фактори оформящи избора
им на облекло, особено когато тръгнат на училище.
Може дори да се каже, че с навлизането им в
пубертета, тази среда определено се превръща в
техен приоритет.
Колкото по-малки са децата, толкова по-зависими
са от избора, който правят родителите им. Що
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се касае до родителите, предпочитанията им за
детско облекло изцяло зависи от средата и начина
им на живот. И не става въпрос само за материални
възможности, много по-често говорим за културните
нагласи, с които те самите са формирали личността
си. Съвременното свръхпроизводство, от което
неизменна част е и текстилната промишленост,
създава достатъчно голямо количество дрехи,
които са както по-изискани, така и ежедневни,
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но с високо качество облекла. И децата често
се оказват в полето на експерименти на своите
родители. Изобилието от артикули често
изкушава възрастните да обличат дори бебета в
тюлени поли, балетни пачки, смокинги и други
вариации на стилове, създадени за специални
или празнични моменти в живота на големите
хора, водени от ентусиазма, че децата са „много
сладки“ в тези дрехи или просто защото могат да
си го позволят. Докато децата са бебета, подобни
облекла, не оказват директно влияние върху
психиката им. С възрастта нещата се променят и
колкото повече порастват, увлечението по модата
или шопинга на родителите продължават да
доминират. С „контенето“ на своите наследници,
много често родителите им насаждат комплекси,

на „фешън-икони“ включително във филмите
по детските канали, създават много съществено
разделение между различните прослойки в самата
градска среда. От много малки децата се влияят
от анимационните и компютърни герои, които ги
заливат от всички страни. Колкото и странно да
звучи, но съвременните субкултурни течения в
модата оказват влияние върху детското облекло
пренесено от по-възрастните представители на
обществото.
Съвременните деца формират своя вкус, начин на
живот и стил на обличане в една многообразна
обща среда. Влиянията върху тяхната самооценка,
включително чрез комуникативната функция на
дрехата са много разнопосочни и се отразяват
директно и много бързо върху
все още крехката им психика.
За тях от най-ранна възраст
става все по-важно да бъдат
облечени така, че да бъдат
приети от връстниците си,
отколкото да бъдат подложени
на насмешка, подигравка, а
понякога и откровен тормоз
заради
преценката
на
родителите си по отношение на
облеклото.

Облекло на принц Джордж син на Кейт Мидълтън и приц Уилям
родени от несъответствието между облеклото и
средата, в която децата общуват помежду си.
Съвременното общество като прослойки отдавна
не е разделено само според финансовия си статус,
а по-скоро според убежденията си, свързани с
начин на живот, екология, хранене, политически
пристрастия, големи различия в музикалните
вкусове, религиозна и духовна принадлежност,
професия и др. При всички тези категории
възрастните имат и различен стил на обличане,
който от своя страна влияе на децата. Градската
култура, наложена като lifestyle от модни
списания, промотирана чрез филми и създаването
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Както казва и Франсоаз
Долто: „В нашето съвременно
общество изглежда всички
деца преминават през кризи,
които
винаги
имат
две
страни. От една страна, това
са
физическите
промени,
съпътстващи израстването, а
от друга – психологическите

сътресения. И всичко това е придружено с
изменения в характера. Нашата двойствена
природа е преплетена като хоризонталните и
вертикалните нишки на платното. Периодите
на сътресения се проявяват съответно около
шестия месец – възрастта на първите зъби,
от шестия до деветия месец – възрастта на
отбиването; от петнадесетия до осемнадесетия
месец – възрастта на прохождането; от третата
до четвъртата година – възрастта на социалните
връзки с първите приятели; от седмата до осмата
година – така наречената „разумна възраст“,
съответстваща на личните морални преценки

online www.tok-bg.org
tok-bg.org

12/2018
ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ"
9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ
THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY”
9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria

относно намеренията в поведението, независимо
от техните последствия, както и етапа на ясното
разграничаване между мечтите и реалността (дали
изобщо някога това разграничаване е пълно?)
и накрая, от дванадесетата до тринадесетата
година – възрастта на пубертетното развитие.
Установила съм, че ако тези последователни етапи
на развитие предизвикват така наречените „кризи“,
това се дължи много повече на поведенческите и
възпитателните нагласи на възрастните, отколкото
на някаква действителна закономерност, присъща
на човешката природа.
И така, ние възрастните изкуствено поставяме
децата в последователни калъпи и някакви морални
гипсови отливки. Но ако не съществуваха кризите,
дължащи се на нашата възпитателна система,
щеше ли детето да има безупречно поведение
и да бъде винаги щастливо? Не, то не се ражда
нито добро, нито лошо, а с различни измерения
на своите жизнени потребности – инстинктивни,
емоционални, психични, както и с цялостния порив
на своята същност към абсолютното.
Според нея има начин децата да се възпитават
така, че да бъдат подготвени за всякакви видове
ценностни системи, с които могат да се сблъскат.
Много често детето става жертва на свои приятели,
които не са по-лоши от него, но имат различно
поведение от неговото. В такъв момент то се чувства
беззащитен пленник на собствената си ценностна
система. Може да е и въпрос на обличане: майка
му е избрала облекло от по-висок ценови клас, като
по този начин е предизвикало яда на другите, които
не могат да си позволят подобни дрехи. Да се
задоволим с израза „такъв е животът“ не изяснява и
не оправя нещата. Що се отнася до облеклото, детето
няма да се облича по вкуса на родителите си – ще
се облича като „буржоа” у дома, а за училище, ще
си слага „работно облекло“. Животът сред другите е
непрестанна взаимопомощ и сътрудничество, дори
и в отрицателните си проявления. А сблъсъците са
неизбежни. Затова е излишно да се добавят фактори,
затрудняващи съжителството. Облеклото може да
се яви един такъв фактор. Със своята специфика
дрехата влияе чрез различни свои качества на
притежателя си – в случая детето. Един от първите
признаци на облеклото даващи силно отражение
на емоционалното и психологично състояние на
детето е неговият цвят. Той оказва влияние не
само на притежателя си, но и на контактуващите
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с него хора. Изборът на правилния цвят дреха при
децата е много важен за приемането им в средата,
която обитават и правилните сигнали, които
дават на околните чрез нея. Конструкцията също
може да повлияе на психиката на детето. Когато
едно облекло е недобре конструирано и с това си
качество затруднява или ограничава движенията
на малкия човек, може да нанесе много вреди на
душевния му мир. То ще го накара да се чувства
подтиснат, защото свободата на движенията са
жизнено важни за нормално развитото дете и
това ще доведе до непълноценното му вписване в
неговата среда.
Думите на френската психоложка Долто споменати
по-горе са прекрасно илюстрирани с реални
житейски ситуации от живота на едно 12-годишно
момче в романа на Ник Хорнби „Кажи ми, Маркъс”
(About a boy). Талантливият британски писател
и сценарист, който е и сред любимите автори
на мъжкото lifestyle списание GQ, по перфектен
начин е втъкал ролята на облеклото в своя роман
за успоредното „порастване“ на един тийнейджър
и самовлюбения 36-годишен ерген. Майката на
Маркъс, описана като „вегетарианка, еколог“,
която полага усилия да възпитава сина си да бъде
над материалните неща, всъщност не осъзнава
каква вреда нанася по отношение на връзката
му със съучениците: „Повечето деца патрулираха
нагоре-надолу по коридорите като акули, само
дето бяха нащрек не за прясно месо, а за неща като
неподходящи панталони, неподходяща прическа
или неподходящи обувки – все дреболии, които
ги караха да примират от удоволствие и да се
заливат от смях. И тъй като Маркъс обикновено
носеше неподходящи панталони или неподходящи
обувки, а прическата му си беше неподходяща
непрекъснато, то не беше необходимо бог знае
колко, за да ги принуди да изпаднат в делириум“.
Не случайно, при всеки един от важните обрати в
тази история, авторът замесва облеклото и с някой
дребен детайл подготвя читателя за поредния
драматичен обрат: „Маркъс носеше от онези обувки,
които Уил си мислеше, че вече не се произвеждат
– обикновени черни мокасини, чиято единствена
амбиция бе да носят собственика си надолу-нагоре
по училищните коридори, колкото се може побезшумно, за да не се привлече вниманието на
директора“. Ключовият момент идва, когато Уил
решава да помогне на Маркъс да се социализира
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не с бащински съвети, а именно с модни. Казва му:
„Може би и другите деца са странни, но не се вижда.
Проблемът при теб е, че те виждат, забелязваш се от
далеч. (...) Нямам предвид да станеш невидим, а да
се дегизираш – какво ще кажеш да ходиш със същите
дрехи, очила и подстрижка като всички останали?“
Според повечето психолози всички хора реагират
на външния свят според предварително усвоени
модели на поведение. Децата обикновено изграждат
себе си в затворена социална среда като семейната,
която съответства на определен начин на общуване.
Те смятат, че и навън ги очаква същото, но не е така,
независимо от какво семейство произлизат. Децата
реагират на външния свят с очакването да могат да
отвърнат или да бъдат разбрани така, както е било в
тяхното предишно обкръжение.
Разпределението на социалните роли днес не
съответства на онова, което е било дори едно
поколение по-рано, да не говорим за две или три
поколения назад. Навремето е било нормално
децата да се отглеждат от майките си и облеклото
им да бъде силно повлияно от техния вкус,
включително и с вкарването на типични женски
елементи в него.
Дори хигиенните навици са се развивали в друг
ритъм, заради характеристиките на социалната
среда. Например, бебетата са били повивани
с пелени, докато са съвсем малки, но веднага
щом започнат да лазят, да се крепят и особено
щом проходят, са били обличани в престилки до
коленете, без гащички отдолу и с боси крака и
ходила. Както остроумно отбелязва Долто мързелът
на майките или детегледачките да перат е причината
за преждевременното приучаване на децата на
хигиена на сфинктера, макар че и днес добрите
детски хигиенни навици се смятат за признак на
майчина добродетел.
Независимо, че са по-забележими в тийнейджърска
възраст външните влияния започват да формират
детската психика още от неосъзната възраст. В
своето изследване по приложна психология за
възрастта от 0 – 3 години, Тотко Татьозов пише:
„През годините на ранното си детство, детето не
само увеличава теглото си и ръста, но за първи път
опознава близките си, играчките и другите предмети
около него. С това започва неговото психично
развитие. С помощта на родителите и разнородните
въздействия на външната среда, това развитие
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постепенно се усложнява. Колкото по-насочени и
оптимални са грижите на родителите, колкото поразнообразни и богати са външните въздействия,
толкова по-добро ще бъде психическото развитие.
За съвсем кратко време, от няколко години,
детето значително обогатява психическия си
живот”. Децата още от тази най-малка възраст
започват да имат предпочитания към облеклото
си и това се обуславя от заобикалящата ги среда.
Те идентифицират себе си като образ и искат да
изглеждат по определен начин. Тук изниква ролята
на дизайнерите и избора на родителите, които чрез
правилните си предложения могат чрез облеклото
да положат началото на едно добро естетично
възпитание.
Детското психичното развитие не е абстрактно
понятие. То може да се проследява чрез развитието
на детето, емоционалността му, говора и сетивните
функции. Всички те определят диапазона на
активния психичен живот. За укрепване на
психичното му здраве в по-горни възрасти са нужни
положителните емоции и правилно разбиране и
третиране от страна на възрастните.
Още от първите дни след раждането на детето се
проявяват първите сетивни функции. Развитието
им е в основата на общото психично състояние. От
първия месец на своето раждане, детето получава
своите първи усещания. При непосредствените си
контакти с вещите и явленията от заобикалящия
го свят, се развиват първите зрителни, слухови,
вкусови и кожни усещания. Тук е ролята на
правилно подбраната дреха, която въздейства с
цвета си върху емоциите на детето и с допира си
върху неговото тяло. Впоследствие, с възрастта,
усещанията,
възприятията
и
представите
на малкото дете, значително се обогатяват
благодарение на заобикалящата го социална среда.
Същевременно игровата дейност е най-съществена
за психично развитие на детето. Не рядко процесът
на обличане и избор на облекло се превръща в
своеобразна игра. Децата в много по-голяма степен
от възрастните възприемат игровата дейност като
своя естествена среда и именно по тази причина,
пренасят и всички външни влияния в нея. Когато
започнат да се срещат с други свои връстници в
детски градини и училища, те все още са много
далеч от нагласата на възрастния, че отиват в среда,
където другите не са формирани в същите условия
като тях и отиват там с нагласата да си играят със
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себеподобни. Колкото повече порастват и колкото
повече възрастните ги приучават на разбирането,
че училището, университета, работата не са „игра“,
толкова повече ги отдалечават от естественото
детско разбиране, че в една „игра“ можеш да се
преобличаш като всичко, което е подходящо за тази
игра и така да ставаш участник в нея, вместо зрител.
Съществуват много различни тези по отношение
на това как влияе върху самите деца желанието
им за унифициране, но погледнато в контекста на
това изследване, социалната среда може да бъде
разглеждана като „играта“, в която човек избира да
разгърне своето психическо развитие, талант или
други качества чрез комуникация с други човешки
същества. И от тази перспектива, културата по
отношение на стиловете в съвременната мода е
от ключово значение за умението на съвременния
човек да общува и да бъде приет сред хора и групи
с разнообразен начин на живот. Това твърдение е

с много по-императивно значение за децата, чиято
психика така би могла по-лесно да бъде възпитана в
толерантност към различието.
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ISPO МЮНХЕН/ISPO MUNICH

ISPO MUNICH TO FOCUS ON “HEALTH, PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT”
ISPO Munich is the most important event in the calendar for the interna onal sports business. In January 2018,
over 2,800 exhibitors showcased their products at the leading interna onal trade fair spread across 16 halls,
however the 2019 event will boast an extra two halls. The mul -segment trade fair will feature all industry highlights for the upcoming year and provide manufacturers, brands and sports retailers with plenty of space for
mee ngs and networking. Set across 18 halls for the ﬁrst me ever, the main focus in 2019 will be on “Health,
Physical Ac vity and Sport.” However, other topics under the spotlight at ISPO Munich will include “Digitalizaon” and “Women in the Sports Business.” ISPO Munich will be held from February 3 to 6, 2019.
Visitors can look forward to discovering a broad range of exci ng new developments in the Health & Fitness,
Outdoor, Snowsports, Trends, Innova on & Industry Services, Manufacturing & Suppliers, Vision, Teamsports,
and Urban segments. Individual focus areas within the segments will also emphasis on speciﬁc topics such as
Body & Mind and Snow & Safety.
18 halls dedicated to the sports business
Thanks to the inclusion of the two new halls (C5 and C6), ISPO Munich 2019 will be able to provide visitors with
even more extensive informa on in a growing number of interes ng ﬁelds. Hall C6 will play host to ISPO Digi ze
in the enhanced trade fair format with exhibi on space and a suppor ng conference in the tried-and-tested
ISPO Academy format. In addi on to informa on and tangible products and services for product managers and
developers, sales and marke ng reps and retailers, the pla orm will demonstrate how sports professionals can
use the technological transi on to their advantage and ensure cross-industry coopera on. The Wearables Technology Conference taking place in the same hall will provide market insights, present the latest research ﬁndings
regarding IoT (Internet of Things) devices and bring business developers and sales teams right up to speed. Also
in Hall C6, the ISPO Academy will be taking audiences on a journey into the sports business of tomorrow with an
extensive program of speeches and presenta ons held across all four days of the trade fair. Bloggers and inﬂuencers will also be able to enjoy a separate lounge here with a great atmosphere where they can network with
exhibitors and like-minded individuals.
Industry professionals a ending the fair will ﬁnd the latest ISPO Textrends in Halls C4 and C5. The growing market
is developing innova ve materials and fabrics for the upcoming sports year, which will be extensively showcased
in two Textrend forums. Product managers and designers will ﬁnd exactly what they’ve been looking for here.
Brand representa ves won’t want to miss out on Halls C1 to C3. All the latest developments in the areas of procurement management, produc on and processing of raw materials will be presented here within the context of
sourcing, manufacturing and supply chains. The manufacturing industry relies on ﬂawless value chains in order
to meet growing demand for insula ng materials and breathable and water-repellent fabrics. The redesigned
Hall B5 will house all ski brands under one roof. This hall will be an integral part of the Snowsports segment,
which will be spread across Halls B1 to B6, ensuring that plenty of room is dedicated to winter sports. The
por olio that leading interna onal brand manufacturers will be showcasing here will cover skiing, snowboarding, snowshoeing, cross-country skiing and sledding as well as related clothing and accessories. Exhibitors and
customers will also be able to hold mee ngs and discussions in the lounge area. Important focus areas will also
include customiza on and the ﬁ ng of winter sports products.
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The Outdoor segment, which is a key part of ISPO Munich, will be located in Halls A1 to A4. Mountaineering, water
sports and other ac vi es in the great outdoors are set to con nue to be extremely popular in 2019. ISPO Munich
will be dedica ng more exhibi on space to the Health & Fitness segment in Halls A5 and A6 and, as such, will be
reﬂec ng the con nued boom in this area by covering topics such as athleisure, nutri on and ﬁtness training.
ISPO Award and ISPO Brandnew – pioneering suppor ng program
The world’s largest trade fair for the sports industry is also an annual opportunity for unveiling the latest innovave developments. Products, which have won the ISPO Award, not only indicate what the next trends are likely
to be and hint at what direc on the sports business is likely to take in the future, but will also be on display in the
relevant segment halls of the trade fair for all to marvel at. Located in Hall B5, ISPO Brandnew will be perfectly
posi oned to shine the spotlight on the industry’s start-ups and founders who represent the latest driving forces
in the sports world.
ISPO Munich reaches out to sports enthusiasts
ISPO Munich has always been and con nues to be a trade fair for professionals. However, in order to include
consumers more, for the second me ever
ISPO Munich is organizing the ISPO Munich Sports Week. Munich-based sports
retailers can capitalize on the draw of ISPO
Munich and issue invita ons to events
themselves in order to bolster contact
with customers. When the ISPO Munich
Sports Week was launched last year, for
an en re week the city truly caught the
sports bug, with the ISPO Munich Night
Run through the Olympiapark a rac ng
around 530 par cipants. A total of 11 partners and around 2,000 enthusias c sports
fans took part in the approx. 35 ac vi es
held throughout the retail week.
Photo: ©Messe Munich
For more info: h ps://www.ispo.com
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STOLL AG & CO. KG И DITF УЧАСТВАТ В ISPO MUNICH 2019
STOLL AG & CO. KG АND DITF PARTICIPATE IN THE ISPO MUNICH 2019
STOLL AG & Co. KG will exhibit with DITF (German Ins tute for Tex le + Fiber Research) at ISPO Munich on
February 3rd – 6th, 2019.
STOLL and DITF, the largest European tex le research center, are to
present a fully-automated producon and development process with
their digitalized 3D CAD model.
The combina on of STOLL’s 3D ﬂat
kni ng technology, knitelligence®
so ware package, and DITF’s automa za on tool for processing
3D CAD models to 2D kni ng data
will inﬂuence the future of product
development and produc on processes.
DITF is renowned for its research
competence and pioneering role
for industry 4.0 in the tex le supply
chain while STOLL provides state-ofthe-art 3D kni ng technology and
services for designers, product developers, and tex le manufacturers.
Together, DITF and STOLL create fully-automated and digital integrated
process solu ons that establish a
milestone for industry 4.0 within a
kni ng environment.
STOLL is looking forward to an interes ng and successful exhibion. Come and visit STOLL at booth
C4.11, Hall C4.
About STOLL
Stoll AG & Co. KG is an interna onally opera ng manufacturer of ﬂatbed kni ng machines based in Reutlingen, Germany. The world-renowned enterprise was founded in 1873 and has about 1,000 employees worldwide. STOLL exports to more than 50 countries all over the world and oﬀers integrated services through aﬃliated companies, sales and marke ng centers and numerous agencies. The STOLL product por olio comprises
3D kni ng machines and pa erning so ware which are used for the produc on of fabrics for fashion as well
as for technical applica ons. With innova ve technical developments and a modern produc on environment,
STOLL enables a broad spectrum of kni ng trends. For more informa on about STOLL
www.stoll.com
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