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Уважаеми читатели,
В 3 брой 2018 г. ние споделяме с Вас, нашите
читатели за любовта към текстилав нейните разнообразни форми по предназначение,
използване, подчертаване и реформиране.
Ключови теми на страниците са съвременни
методи на професионалното образование, модните
тенденции при обувките за сезон 2019, облеклото
за настоящото лято, навигаторска страница за
вашата индустрия, вашите клиенти и вашият
бизнес в международни панаири и др. актуалности.
И нека не забравяме, че "стилът, никога не се излага
на риск".
Приятно четене!
Редакционнен екип

Контакти/Contacts
e-mail: spisanie@tok-bg.org; redaktor@tok-bg.org; office@tok-bg.org
online www.tok-bg.org
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Увод
Проектът представлява интерактивен учебен електронен курс по предмета
„Технология на облекло от текстил” – ТОТ, изучаван в професионалните гимназии –
специалност – „Производство на облекло от текстил”. Изграден е, така че да се акцентира
на основните знания, които е нужно да се придобият.
Представена е само тема „Рокли”, която се изучава в 11-ти клас.
Учебният курс може да се използва, както за компютърно подпомогнато обучение,
като допълнение към традиционния начин в присъствието на учител, който да дава
необходимите разяснения към представяните екрани, така и за компютърно базирано
обучение, при което ученикът има възможност самостоятелно да се обучава, разглеждайки
проекта самостоятелно от диск, а разясненията, които дава учителят фигурират като
бележки към темите.
Цел на проекта.
Целта на проектa е да се разработи учебен
електронен курс по предмета „Технология на
облекло от текстил” – ТОТ - модула „Рокли”, с
който да се стимулира интереса на учениците
към тази професионална учебна дисциплина
и да се представи учебното съдържание
в
интерактивен
електронен
вариант,
включвайки множество илюстрации, филми,
интерактивни тестове, задачи и въпроси към
разглеждания учебен материал.
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За постигане на целта се поставят
следните задачи за изпълнение:
1. Проучване на е-обучението и на
различните електронни учебници
публикувани в Интернет;
2. Проучване на учебното съдържание и
държавно-образователните изисквания
по предмета „Технология на облекло от
текстил” – ТОТ;
3. Анализ на технологиите за разработка на
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електронния учебен курс;
4. Реализацията на проекта за избрания
модул.

позволява да се оптимизира учебния процес.

Актуалност на проблема.
Традиционните модели за обучение не
могат да се разширяват, за да посрещнат
предизвикателствата
на
новото
време.
Това се отнася най-вече за предметите по
професионална подготовка, при някои от
които липсват дори и стандартните учебници.
В този смисъл, истинско предизвикателство
е
използването
на
информационните
и комуникационни технологии по тези
дисциплини.
Електронните
системи
за
обучение могат да подобрят (и дори да
заместят) традиционните методи и материали
като дискусии в класната стая, учебници,
компактдискове и неизползващите Интернет
компютърни материали. Голямо преимущество
е наличието и използването на интерактивна
дъска и електронни бележници.
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Проучване на различните
електронни учебници.

модели

на

Броят на електронните учебници, публикувани
в Интернет все още е твърде малък, но
тенденцията е те да стават все повече. Те
си приличат по начина на представяне на
материала (чрез сайт или презентации) и
повечето от тях съдържат и интерактивни
тестове за проверка на знанията. Все още
са рядкост електронните учебни материали
по професионалните предмети, както и попрофесионалните решения, представляващи
самостоятелни компютърни системи или
приложения. Още по-голяма рядкост или
изобщо не се срещат интерактивни електронни
материали, предназначени за интерактивна
електронна дъска.
Учителят, работещ с интерактивна дъска, може
да повиши нивото на възприемане на материала
за сметка на комбинациите от различни форми
на предаване на информацията – визуална,
звукова и тактилна. В процеса на урока могат
да се използват ярки, многоцветни схеми и
графики, анимации при съпровод на звук, както
и интерактивни елементи, които се променят
при въздействие на учителя или ученика.
При необходимост, ако в класа има ученици
със слабо зрение, учителят може с едно
движение на ръката просто да увеличи един
или друг елемент, нарисуван на повърхността
на дъската. Разумната и правилната работа
с интерактивната дъска по време на урок
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Проучване на учебното съдържание и
държавно-образователните изисквания.
Учебното съдържание отговаря на държавните
образователни изисквания и е съобразено с
учебната програма. Материалът обхваща 12
часа от общо 72 по учебен план. В процес на
създаване е следващия модул, с който ще
обхванем всички тези 72 часа.
Образователни цели:
1. Усвояване
на
основни
знания
за
построяване на технологична карта
и технологична последователност за
изработване на различни видове дамски
рокли.
2. Формиране на
начални умения за
сравнение на между технологичните
операции при изработване на отделните
елементи
в зависимост от модела,
предназначението на изделието и вид на
текстилния материал..
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3. Изграждане на навици за самостоятелност,
отговорност, самооценка при определяне
на технологичните операции.
4. Стимулиране
на
познавателната
творческа активност на учениците.

и

Описание на интерактивния електронен
учебник.
Технология
За създаването на проекта са използвани
основно следните технологии: Flash и
ActionScript (за интерактивността), Photoshop
(за дизайна), Pinnacle Studio (за обработка
на видеоматериала). Проектът представлява
компютърно приложение, което се стартира
от един изпълним файл.
Дизайн
С цел електронния учебник да бъде не само
функционален, но и да доставя естетическа
наслада, е избран с приятен, ненатрапчив и
семпъл дизайн.
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Фиг. 1 Начален екран

Фиг. 2 Тематичен план на модула
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Фиг. 3 Представяне на основните моменти

Фиг. 4 Технологична последователност

Фиг. 5 Технологична карта с възможност за
визуализация посредством филми

Ползвани са само няколко комбинации от текст и фон, като е избегната всякаква
претрупаност. Всичко е строго структурирано и подредено. Всички страници имат еднакъв стил на
оформление.
Интерфейс и навигация.
Интерфейсът е интуитивен и лесен за усвояване. Навигацията се осъществява чрез следните
бутони:

Към менюто в темата
Напред
Назад
Изход
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Показва и скрива подсказки
Допълнителна информация (блок за влачене и пискане)
Наличие на подсказка, появяваща се
при посочване под формата на снимка
или текст (забележка към операцията).
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Снимка 1: Интерактивна дъска

Снимка 2: Обобщаване на изучен материал

Снимка 3: Представяне на видеоматериал на
конкретна операция

Снимка 4: Разглеждане на конструктивните
особености на рокля

Снимка 5: Възможност за интерактивно оценяване

Снимка 7: Работа с електронен бележник
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Снимка 6: Интерактивно представяне на скица

Снимка 8: Работа с електронен бележник
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Софтуер.
За създаването на електронния учебник са
използвани следните компютърни програми:
•

Adobe Flash CS (Trial version) – за
цялостна реализация на приложението;

•

Adobe Photoshop - за обработка на
графичните изображения;

•

Corel Draw – за изчертаване
графичните елементи;

•

Pinnacle Studio – за обработка на
филмчетата.

на

Съдържание.
Интерактивният учебник се състои от 7 теми,
които съответстват на учебната програма по
предмета „Технология на облекло от текстил”
за 11-ти клас, модул „Рокли”:
Тема1: Общи сведения.
Тема2: Видове рокли.
Тема3: Използвани материали.
Тема4: Конструктивни особености.
Тема5: Използвани бодове и шевове.
Тема6: Изработване на рокля рязана в талията.
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Тема7: Изработване на рокля нерязана в
талията.
Всяка тема съдържа меню, което наподобява
план на урока, изписан на дъската по време
на час. Чрез специален бутон се осъществява
постоянен достъп до менюто, независимо коя
част от темата разглеждаме в момента.
Електронният курс завършва интерактивен
тест и допълнителна информация.

при което, от една страна, излагането на
учебния материал става по-интересно, поразбираемо и по-осъвременено, а от друга,
дават възможност на учениците да използват
български и световни информационни ресурси,
и съвременни средства за комуникации.
Използването на компютри променя
начина, по който учат децата. Електронният
учебник е надеждно и необходимо пособие за
преподавателската работа, но интерактивният
електронен учебник е удачно, атрактивно
и високо ефективно средство за учениково
съпреживяване на методически конструирания
свят на преподаваната тема и в същото
време средство за учениково изследване и
развиване на самостоятелно конструктивно и
технологично мислене и планиране.
Постепенно
образованието
излиза
от класните стаи и навлиза в живота на
учениците. Благодарение на новите технологии
придобиването на допълнителни знания е полесно и по-удобно – от компютъра в училище,
у дома, в библиотеката, в компютърната зала.
Ако си представим какъв ще бъде светът
след двадесет години, едно нещо е сигурно –
технологиите ще са в основата на икономиката,
на здравеопазването, на образованието и
на целия ни живот. Затова въпросът, който
стои пред нас днес, не е дали ще въведем
е-образованието в училище, а дали ще
успеем да го направим достатъчно бързо,
качествено и достъпно. Нека в съзнанието на
младия човек училището не е остаряла и
консервативна система, а да се превърне
в мястото, където той идва с желание
и любов. Нека всички да направим така,
че образованието да стане атрактивно,
модерно и желано.
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Използвана литература
Упътване за използване на електронния
учебник.
От диска, отворете файла rokli.ехе. Проектът
зарежда на цял екран. Освен интуитивният
интерфейс, който способства за бързата
ориентация на потребителя, предоставена
е и подробна помощна информация, към
представения електронен продукт.
Заключение
Информационните и комуникационни
технологии
предоставят
съвременен
инструментариум за онагледяване на урока,
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[1] „Практическо ръководство по технология
на шевното производство” - Кирил Трифонов,
Снежина Андонова, изд. „Техника”, София,
2006
[2] Списание”BURDA” – 11/2005 г, 12/2005
г, 04/2006 г, 05/2006 г, 07/2006 г, 09/2006
г., 02/2007 г, 07/2007 г, 09/2007 г, 11/2007 г,
12/2007 г., 01/2008 г, 04/2008 г.
[3] „Технология на облеклото” – II част –
Цоло Кънчев, Христо Петров, Георги Гиндев,
Пламен Янов, изд. „Техника”, София, 2002
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The first edition of the International Specialised Exhibition for textile machinery and products TexTailorExpo 2018 will be held from 8 to 10 November 2018 in The International Fair
Plovdiv-Bulgaria.
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It is a joint project of SPEX Ltd. and The International Fair Plovdiv AD.
TexTailorExpo 2018 is a business-to-business exhibition for Bulgaria and the region, which
aims to meet the Bulgarian and international producers of clothing, shoes, fabrics, accessories,
machinery and equipment with the partners from the world market and to create business
environment for the generation of new contacts or to launch a new collaboration.
On the "TexTailorExpo 2018" you can find out new collections for women and men, textiles,
shoes, handbags, and accessories. Within three days, from 8 to 10 November, Bulgarian and
foreign companies will be presented with their stands, in the following streams:
		

Equipment for the Tailor;

		

Supplies for the Tailor;

		

Apparel Sourcing;

		

Ready-to-wear.

During the exhibition, will be organised a variety of events, which will be of interest both for
the exhibitors and the visitors.
For information: www.textailorexpo.com
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MarediModa2018
6-7-8 November 2018: MarediModa means
Beachwear, Intimates, Athleisure, Outsourcing…and much more!
The enormously successful MarediModa fair that
is held in Cannes is now in its 17th year. It is the
top event for the beachwear, intimates and athleisure fabrics and accessories, boasting the presence of international exhibitors and visitors whose
numbers continue to grow year after year.
As a result, it is a key event for sector professionals in terms of contacts, exchanges and business,
old and new. To keep apace with sudden market
changes, MarediModa|IntimodiModa Cannes continues to evolve. In 2007 it began to offer guests
a space devoted to producers from the Euro-Med
area an Italy: the Private Label – Outsourcing
Show. The goal is to offer partnership opportunities not only to textile suppliers but also to those
who produce finished garments.
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EUROPEANS DO IT BETTER is the claim chosen in 2010 and still actual. A strong message that
perfectly expresses the sentiment of Maredimoda
member companies and one increasingly shared
by outsourcers that, either tired with or smarting
from disastrous experiences abroad, are starting
once again to purchase their semi-finished products in Europe.

Fair Details:

6 and 7 November 2018 from
9:00 a.m to 6:00 p.m
8 November 2018 from 9:00 a.m
to 4:00 p.m
FOR PROFESSIONAL VISITORS ONLY
Preregistration: available from
June 2018
Registration at the reception: freeentrance
For more info:
www.maredimoda.com
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THE LONDON TEXTILE FAIR
ТЕКСТИЛЕН ПАНАИР ЛОНДОН
THE LONDON TEXTILE FAIR-Business Design Centre – 18/19 July 2018
TLTF is back on the 18th and the 19th of July 2018 at its usual location: the historical Business
Design Centre. A long-lasting relationship which runs for more than 5 years and brings the
whole British fashion industry to Islington. TLTF presents a wide range of Fashion Textiles,
Accessories, Print Studios and Vintage Garments focusing on Autumn/Winter 2019 pre-collections and Spring/Summer Highlights.
Around 500 exhibitors will showcase their collections this July, with a predominant presence of
European manufacturers (98% of the exhibitors coming from Europe and Turkey).
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The Future Fabrics Expo: TLTF new section dedicated to sustainable fabrics in partnership
with Sustainable Angle.
The London Textile fair invited
the Future Fabrics Expo as part
of its vision to help guide designers and brands in their journey
towards more sustainable fabric
sourcing and practices. This new
project reflects a timely recognition of the critical need for the
fashion and textile industries to
start practising sustainability
through sourcing, at the very fibre and fabric stage.
The Future Fabrics Expo is located within the Auditorium
(Gallery Level), for further information please have a look here: http://thelondontextilefair.
co.uk/sustainableangle/
“TLTF remains a brilliant, vital show, as evidenced by customers of the highest quality spending
not 2 hours but 2 days at the show.” Gareth Wilson – Wheeler Hickson – Exhibitor TLTF
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PRODUCTS:
The Fashion Textile area includes around 400 exhibitors and it has been fully booked since March
2018. This section occupies the whole venue
ground floor, balconies and 2 big rooms at the balcony level. The waiting list is growing and it now
counts around 40 companies trying to get in for
January 2019.
The Accessories area, in the Gallery Hall of the
BDC, offers a wide selection of buttons, labels,
zips, tapes, linings and trimmings from the top European manufacturers. Around 60 exhibitors are
expected for this July edition from Italy, France,
UK, Spain, Germany, Denmark, Portugal, Turkey, The Netherlands, Greece and Switzerland.
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The Print Design and Vintage Garments are together within the Atrium Hall and offers a selection of prints vintage which inspire the future collections.
“Definitely the show to be if you want to sell your fabrics among the top UK brands.” Gianni
Colombo – Dragoni S.p.A. – Exhibitor TLTF
EXHIBITORS PROFILE:
Fashion Fabrics, as usual,
have the biggest share with
around 80% of the exhibiting space presenting a wide
range from the best European mills. Within the hall
you will find the newest collections from Italy, Portugal,
France, Spain, Turkey, Germany and a lot more.
A consistent increase of presence from France and Italy
for this July edition which
together have around 40% of
the total exhibiting area.
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Stable numbers for the Accessories Hall with a predominant presence of manufacturers from Italy, Spain, UK,
Turkey and France. The hall
has seen a rapid increase in
numbers over the last 3 editions and it now counts around 60 European manufacturers.
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TRADE VISITORS
Regular visitors include: Coast, Selfridges, Marks & Spencer, Oliver Bonas, Tesco, John Lewis,
House of Fraser, Ted Baker, LaCoste, Zara, All Saints, Fat Face, Gap, Accessorize, Desigual, Fever London, Wallis, Oasis, Hunter Boot Ltd, Nike, Burberry, Alexander McQueen, Jaguar Land
Rover, Gucci, Primark, Dorothy Perkins, L’Oreal UK Ltd, Monsoon, Reiss, Top Shop, Top Man,
French Connection, Sainsburys Supermarkets Ltd, Barbour and many more…please see the list
of visitors at this link: http://thelondontextilefair.co.uk/exhibit/visitors-attend/

www.thelondontextilefair.co.uk
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OEKO-TEX® new regulations for 2018
OEKO-TEX® с нови регламенти за 2018

OEKO-TEX® new regulations for 2018 have come into effect
The OEKO-TEX® Association is again making every effort to provide support in the areas of consumer
protection and sustainability along the textile value creation chain in 2018. The modifications of the
existing guidelines in the OEKO-TEX® product portfolio have now finally come into effect on 01 April
2018 following a three-month transition period and are valid for all certification systems and other services.
The updating of the OEKO-TEX® standards and guidelines is based on a continual exchange of experiences with stakeholders from the industry, cooperation with initiatives and the monitoring of statutory
regulations. The work by the OEKO-TEX® expert groups takes into account on-going scientific innovations and findings as well as current market developments.
The most important changes are listed below with reference to the individual OEKO-TEX® products:
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STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Textiles made of organic cotton or with organic cotton parts must
undergo an additional laboratory test for genetically modified organisms (GMO) if the applicant company intends to recognise its
articles with corresponding quality designations such as “Organic” or “Bio” on the STANDARD 100 certificate. The laboratory
test proves whether or not genetic engineering has been applied to the cotton materials used. Organic
marks and certificates currently available on the market do exclude the use of genetic engineering, however they do not require any obligatory laboratory tests or only require random tests on the cotton seed
as proof of this. The molecular biology laboratory test that has been specifically optimised for textiles
will provide certainty for product suppliers and consumers in the future within the framework of product
certification in accordance with STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX®
The previous two-level process for issuing an ECO PASSPORT
certificate has been expanded to include an additional level. From
01 April 2018, chemicals, colourants and other auxiliaries for textile production must still undergo a comparison with the OEKOTEX® RSL and MRSL (level 1) and also an analytical test for
possible contaminations (level 2) but also, during an on-site check
of the applicant company, OEKO-TEX® now checks whether the applicant or producer is actually compliant with the information provided with regard to the manufacturing conditions. The company visit
means that OEKO-TEX® is able to take a close look at both environmental management and the measures taken with regard to product stewardship.
Three-level ECO PASSPORT certification is possible from summer 2018. Companies who have their
chemicals certified can currently choose between two certification models - the existing two-level test or
the new three-level verification including CAS number comparison, laboratory test and on-site company
visit.
From 2019 on, the three-level process will be mandatory for all certifications in line with ECO PASSPORT by OEKO-TEX®. With the three-level certification process, the ZDHC (Zero Discharge of Haz-
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ardous Chemicals) accepts the ECO PASSPORT by OEKO-TEX® as proof of conformance of certified
chemicals with Level 3 of the ZDHC list of restricted substances for textile production (MRSL).

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®
The comparability of the DETOX TO ZERO MRSL with the
valid MRSL for STeP by OEKO-TEX® certification means that
DETOX TO ZERO can be 100% integrated in STeP. DETOX
TO ZERO customers can switch to STeP at any time. Restructuring of the DETOX TO ZERO assessment tool and the status report has improved user-friendliness and clarity. The valid
MRSL for DETOX TO ZERO can be viewed in the guidelines under www.oeko-tex.com/detoxtozero.

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®
Bisphenol A, the aromatic amine aniline and additional alkylphenols (pentyl- and heptylphenol) are now included in the
LEATHER STANDARD. For more detailed information on
the new inclusions and other changes, see www.oeko-tex.
com/ls-updates-2018.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
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The minimum requirements and criteria for issuing the MADE IN GREEN by OEKO-TEX® product
label have been revised. The benefits of the new definition
are: improved comprehensibility and reduced time required
for attaining the label. For additional details on the updated
minimum requirements, see the MADE IN GREEN standard
document at www.oeko-tex.com/madeingreen.
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STeP by OEKO-TEX®
The scope of the STeP assessment for collecting the required
company data has been significantly reduced by condensing the
question catalogue. With the integration of DETOX TO ZERO,
the STeP certificate and status report can now be issued with additional information on DETOX TO ZERO.

OEKO-TEX® Association The International Association for Research and Testing
in the Field of Textile and Leather Ecology (OEKO-TEX®) is a union of 18 independent textile research and test institutes in Europe and Japan and their worldwide representative offices.
www.oeko-tex.com

77

online www.tok-bg.org

ТексТейлърЕкспо 2018 / TexTailorExpo 2018
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От 8 до 10 ноември 2018 г. ще се проведе първото издание на специализираното
международно изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018” в
Международен панаир Пловдив.
„ТексТейлърЕкспо 2018” e специализирано, бизнес към бизнес изложение за България
и региона, което има за цел да срещне българските производители на облекло, обувки,
тъкани, аксесоари, машини и оборудване с партньори от световния и български пазар,
да създаде бизнес среда за нови контакти или да постави началото на нова съвместна
работа.
В рамките на три дни, български и чуждестранни фирми ще се представят със собствени
щандове, в следните направления:
Текстилна техника;
Материали и консумативи;
Договаряне – облеклото като услуга;
Готов продукт – мода.
Очаква Ви богата съпътстваща програма-модно ревю на ученици, студенти и дизайнери,
start-up зона за млади дизайнери с иновации в сферата.
Едно събитие, едно уникално изложение предстои, което представлява интерес, както за
изложители, така и за посетители.
За регистрация и информация – www.textailorexpo.com

„ТексТейлърЕкспо 2018” e съвместен проект на “СПЕКС” ООД и “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ” АД.
Онлайн списание за ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ е медиен партньор за България.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОКАНА
Е"Тенденции и иновации в текстилната
И
Т
С
А
Ч
У
А
З
и модната индустрия"

9 ноември 2018 г. - Международен панаир Пловдив
“Текстилната индустрия е била и винаги
ще бъде сериозна сила на икономиката”.

Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим на първата браншова конференция “Тенденции и
иновации в текстилната и модната индустрия”, която ще се проведе 9 ноември 2018 г. в
Международен панаир Пловдив – България.
Конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” е част от първото
издание на международното изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018”
под патронажа на Министерство на икономиката.
Организатори на конференцията: “СПЕКС” ООД, “Международен панаир Пловдив” АД и
Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии.
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Акценти на конференцията:

-Професионално и висше образование;
-Наука, технологии, дуално обучение;
-Експортен маркетинг;
-Технически, нано, смарт и геотекстил;
-Нетъкани текстилни материали и функционално облекло;
-Интелигентен моден и текстилен продукт – Облекло и стоки;
-Информационни технологии и цифровизация в процесите на текстилно производство;
-Развитие на устойчивост и ефективност на екотекстил;
-Дигитален текстилен печат;
-Контрол и тестване на качеството в текстилния отрасъл;
-Предене, тъкане и плетене;
-Управление на маркетинга по верига на доставките;
-Създаване на работодателска марка и корпоративната социална отговорност;
-Възможности за излизане на нови пазари, проблеми в бранша и пътища за тяхното
решаване;
-Разширяване на източниците за набиране на работници от чужди страни, както и за
подобряване на имиджа на бранша;
-Дискусионен панел в подкрепа от страна на правителството и институциите;
добри практики за набиране на работна ръка;
-Конкурентоспособността и иновационната производителност – настоящи стратегии и
политики;
-Презентации на иновативни продукти, ноу-хау, постижения и резултати от
производители/фирми за текстилна и модна индустрия.

online magazine for Textile, Clothing, Leather and Technology ISSN 2535-0447

3/2018

Конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” е подходяща за
студенти, преподаватели, специалисти, дизайнери, производители, дистрибутори, мениджъри
и хора с интерес към текстила и модата, защото сама по себе си представлява открит диалог за
всичко, което се случва в глобално променящият се текстилен и моден свят.
Конференцията ще се проведе на български и английски език – със симултанен превод!
Участието на конференцията е безплатно!
Всички подробности, относно конференцията са достъпни на - www.textailorexpo.com
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SHOE TRENDS FOR SPRING/SUMMER 2019
ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ОБУВКИТЕ ЗА ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2019

Trends for Spring/Summer 2019 are inspired by meditation and well-being, both physical and mental, with a colour palette that can positively affect your mood.
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The fun and funky bohemian look abounds with retro detailing, conjuring up a feeling of summer and
visions of faraway places. Another big trend is the search for authenticity, taking the form of timeless accessories, prints and patterns representing the desire to take a stance and fight for one’s convictions.
Shapes are minimalist, classic or revisited; colours, on the other hand, are bright and
vibrant.
A preview of trends will be presented at the 86th edition of MICAM, to be held at Fiera Milano (Rho)
from 16 to 19 September 2018.
IN TOUCH – WOMEN, KIDS
In Touch is the most introspective of the trends for Spring/Summer 2019. Wellbeing, especially with
oneself, becomes a new source of inspiration. The design of accessories, jewellery and shoes in fact are
inspired by meditation and colour therapy, according to which colours are selected and used in order to
have a positive effect on the mood of those wearing them. Shoe shapes are minimalist, almost conceptual.
The latest generation of footwear materials are particularly pleasing to touch, create a shimmery watered
effect and combine with the warm tones of the palette to produce bold and unusual nuances.
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IN TOUCH – MEN, KIDS
The theme of physical and mental well-being also inspires the In Touch trend for men, together with references to the world of technology. Classic forms and shapes, revisited, create a flexible and functional
design. The wide colour palette uses tones and prints with a relaxing effect.
Colours are light and bright, so as to create a greater contrast with the materials used for the finishing. The
nuances reflect a sense of tranquillity and have been carefully selected to influence the mood of the wearer
and induce a new sense of spiritual well-being. The brighter tones give an almost chromatic effect, while
soft pastels intermix to create subtle delicate contrasts.

online magazine for Textile, Clothing, Leather and Technology ISSN 2535-0447

3/2018

COMMOND GROUND – WOMEN, KIDS
Common Ground is the desire to return to one’s origins and reconnect with one’s roots and traditions.
The Bohemian trend for spring/summer 2019 looks back over the decade from the ‘90s to the beginning
of the 2000s. A stylistically fecund period returns to the scene with references to pictorial art and interior
design. A colour palette of warm earthy tones is offset by brighter shades to create a sumptuous, luxurious
look.
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COMMON GROUND – MEN, KIDS
Common Ground takes its inspiration from craftsmanship as the artistic and individualistic expression of
man.
A romantic trip along the coast. A summery atmosphere conjures up visions of American landscapes with
retro inspired motifs and patterns. Common Ground’s colour palette is reminiscent of a golden sunset over
the ocean: from gold to red, and from yellow to the deep blue of the sea.

CREATIVE MANIFESTO, WOMAN, KIDS
In an increasingly politicized world, the Creative Manifesto trend celebrates the need to take a stance and
make a difference. Designs reveal the will to emerge and fight for what you believe in: so products used to
display slogans are becoming increasingly popular.
The palette is made up of bold colours, intensified further by a wide range of strong
military tones or more neutral, softer shades.
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CREATIVE MANIFESTO – MAN, KIDS
This trend represents the search for authenticity, by breaking the rules and combatting global unrest and
disorder through collaboration and creativity. The theme for accessories is youth, for shoes with a “timeless”
style.
The colour palette is dominated by a deep sense of optimism and action, combining
military colours with vibrant primary shades and creating a transpersonal appeal.
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The material is provided by ASSOCALZATURIFICIAssociation of Italian Footwear Manufacturers
www.themicam.com
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CHANEL CRUISE SS 2018/19
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ШАНЕЛ КРУИЗ КОЛЕКЦИЯ ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2018-2019

Колекцията CRUISE 2018/19 на CHANEL за сезон Пролет/Лято напомня дългите пътувания по море за
свежест и лекота и беше представена от Карл Лагерфелд на кораб «La Pausa» на Гранд Пале-Париж.
CRUISE 2018/2019 съдържа класически вариации на морски униформи и якета, които са умело усукани
с вертикални ивици, с графични отпечатъци, наподобяващи морските вълни, люкове, лодки и рибени
мрежи; панталони-райе, комбинирани с бели пуловери, носещи двойно C или името на кораба „La Pausa“,
които се носят с еластични барети, бели чорапи, маратонки със светли и дълги връзки; модни решения
от туид /мини рокля, пола,
яке като блейзър или скейтър
със силуетна светлина;
копринен шифон, креп модели,
изработени на една кука,
винил, деликатно декорирани
с пера, еластични или ефирни
материали, подчертаващи
линиите на силует, които са
много къси или дълги; дългите
рокли са в черно-бели пайети,
драпирани с подплатен мотив
от рибена кост; къси блузи с
разкъсани якички и поли с печат
на шифон.
Аксесоарите, които допълват
колекцията са с отличителен
елемент -подпис на CHANEL с морски мотиви, кръгли слънчеви очила, безконечни ръкавици в двуцветна
раирана кожа, байоневи минауди, перли и колани.
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CRUISE
2018/2019-вдъхновение
от елементи на
моряшкото облекло с
подлеплавщ материал,
като завършва с червен
помпоз.

NIGHT CRUISEДълги рокли от плюш в креп дьо Кийн, лъскави и блестящи с черно-бял цвят, голи гръбчета
и бродерии. Подходящо облекло след залез слънце.
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MARITIME PRINTS/МОРСКИ ПЕЧАТ
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Моделите на тази тема са с печатни мотиви, настроени срещу тъмно синята земя, които предизвикват
приключения в открито море: вятър, рози, миниатюрни океански вълнения, украсени с двойни знамена
силует С и карирани морски сигнални знамена, които се смесват с летните ансамбли. Дълги плисирани
поли, украсени с копчета, които са кръгли като илюминатори, разкриват стилизирани, градуирани вълни в
нюанси на бяло и синьо.
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THE BOY CHANEL-CRUISE 2018/19
eдна нова форма за колекцията Cruise
2018/19.
Класически стил на тясно и високо тяло
с аксесоар от лакирана кожена чанта, с
памучна материя в натурални цветове.
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SHADES OF PINK-CRUISE
2018/19
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Туидни якета, къси
и плисирани поли,
и рокли се носят в
пастелна палитра
от розови нюанси
-определящи женския
силует.

SUMMER WHITES
CRUISE 2018/19
Бялото е основният цвят
на колекцията на CRUISE,
която напомня за пяната на
вълните, която е подбудена от
лодките, докато се движат във
водата, както и облеклото на
корабният екипаж.
Тази чистота заслепява
цялостният външен вид и
допълнително озарява силуета
с чорапогащи, ръкавици без
пръсти и барети .
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MARKED WAIST-CRUISE 2018/19
Карл Лагерфелд създава фин силует от линия А с
подчертан нагънат и завит "шлем" на височината в
колекцията Cruise 2018/19.

SAILOR STRIPES-CRUISE 2018/19
Хоризонтални синьо-бели ивици се появява на
роклята, украсени с пера. Stripes, подписването на
моряшка униформа, се появяват в различни мотиви
в цялата колекция на върховете, маншетите и
ръкавиците без пръсти и се издигат върху памучен
поплин, копринен шифон и мрежеста мрежа.
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THE BERET-CRUISE 2018/19
За сезона в колекцията, водещ аксесоaр е шапка тип Барета, които са вдъхновение от мореплавателите
и излъчват чистота със своято извита линия и безшевна изработка. Моделите са в текстуриран туид с
хармонизирация на бродирани пайети. Цветовете са чисто бяло, бяло комбинирано със синьо или
трицветно бяло
и коралово ,
отразяващо полъх и
дъх на лятото.
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С подпис „LA PAUSA“/SIGNED-CRUISE 2018/19
Карл Лагерфелд навлиза във водите на Средиземно море. Върху туидните якета, чанти, гривни и пуловери в
колекцията дизайнера залага на надписа CHANEL CRUISE, отличаващ и впечетляващ знак върху колекцията.
Снимков материал: CHANEL
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„Изграждане на система за разделно събиране на
текстил от населението чрез контейнери“-проект на
Хюманита АД

Хюманита АД беше наградена за проекта „Изграждане на система за разделно събиране на текстил
от населението чрез контейнери“ в категория “Инвестиция в околната среда“ на 15-те награди за
Отговорен бизнес 2017 г , организирани от Български форум на бизнес лидерите.

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447

„Тази награда от авторитетни представители на политическия и бизнес елит е признание
не само за Хюманита, но е признание и за всички наши партньори, за значимостта на нашата
съвместна дейност. Освен че има ярък положителен ефект за имиджа и популяризирането на проекта
и участниците в него, това признание затвърждава и високата мотивация сред служителите на
Хюманита и партньорските организации, за разпространение на Системата за разделно събиране
на текстил и постигане на крайната цел за изграждането на този модел
на територията на цяла България“.
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Снимка: Стартиране на реформата на 1.03.2016 г.

Снимка: Образцова градска среда към която се стреми Хюманита
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СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДАРЕНИЕ НА
ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
В основата на съвременния модел за разделно събиране и дарение на дрехи и други текстилни
изделия е залегнало убеждението, че в текстилните изделия са вложени оскъдни природни ресурси,
ценни суровини полезни за икономиката и обществото ни, които не трябва да бъдат разхищавани.
Съвременният модел съществува в Западна Европа от близо 25 г. и е пример за стремежите на света
към кръгова икономика. Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините
обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно
използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или
поне намалява значително добива на нови природни ресурси. Същевременно се създават и нови
работни места.
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Значимите екологични и социални ползи, трансферът на добри практики от водещите
икономики в Европа, както и стремежът към иновации и образцова градска среда,
са основите за изграждане на българската мрежа за разделно събиране на текстил.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРИЯ
В началото на месец март 2016 г. беше положено началото на реформата, като бяха
поставени първите контейнери за разделно събиране и дарение на текстилни изделия в
гр. Пловдив и гр. София. Подходящи за даряване са дрехи, домашен текстил, чанти и други
аксесоари, без значение от размер, вид или материал.
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Единственото
условие
е те да са чисти
и запазени,
за да могат
да служат
за повторна употреба
и да са
предадени
в
затворен плик или торба.
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
-Производство и разполагане на
контейнери за разделно събиране на
публични места.
-Периодично събиране и извозване
на предадените текстилни изделия
в контейнерите до фабрика за
сортиране, където при необходимост
се преработват или се подготвят за
повторно оползотворяване.
-Фонд на БЧК - Бедствия, Аварии,
Катастрофи. Чрез разделното
събиране на текстил Хюманита
генерира финансови средства
за Фонда на БЧК и поддържа
професионален кризисен резерв от сортирани дрехи за оказване на
помощ на пострадали хора.
-Достъпно облекло за всички - част от текстилните изделия, които са
годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за победни страни, където голяма част от населението не може да си позволи
друго облекло - Рециклиране - текстилните изделия, които не са годни
за употреба по първоначалното им предназначение, се рециклират в
България или други държави, като от тях се създават продукти като
тапицерии за автомобили, топлоизолации, почистващи кърпи и др.
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Хюманита и БЧК обединяват обществото в името на: Опазване на
околната среда и природни ресурси - Помощ на населението при
бедствия и Достъпно облекло за всички по света-Образцова градска
среда.
РАЗПОЛАГАНЕ НА
КОНТЕЙНЕРИ
Приветстваме компаниите,
които биха желали да
получат контейнер на
своите обекти, като
включат по този начин
разделното събиране
на текстил в своята
корпоративна социална
отговорност, предлагайки
на служители, клиенти
и гости възможността
за разделно събиране
и дарение на текстил,
допринасяйки реално за
всички екологични и социални
ползи от неразхищаването
и връщането на ценни
суровини обратно в
икономиката.
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Заявленията на желаещите организации се включват за одобрение в
регионалните планове за развитие на мрежата от контейнери.
Подходящи за поставяне на контейнерите са публични обществени
места като търговски площи на супермаркети и магазини, молове,
учебни заведения и детски градини, поликлиники, институции,
жилищни и бизнес комплекси, и др.
Разполагането и обслужването на контейнерите се извършва изцяло
за сметка на фирмата изпълнител Хюманита АД.

Размерите на
контeйнер за текстил са:
Дължина: 115 mm
Широчина: 105 mm
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Височина: 235 mm
На места с голям
човекопоток е възможно
поставяне на повече от
един контейнер

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Хюманита АД е специализирана в сферата на събирането, сортирането и рециклирането на текстилни
изделия. Дейността на Хюманита се отличава с уникалното покритие на всички етапи по веригата на
добавена стойност – от първоначалното събиране, през сортирането, рециклирането и производството
на продукти, както и всички канали на реализиране на продукцията, което я нарежда сред водещите
иновативни компании в тази сфера в Източна Европа.
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Най-амбициозният проект на компанията е изграждане на Системата за разделно събиране и дарение на
текстил от населението чрез контейнери, който се реализира съвместно с Български Червен кръст (БЧК),
по подобие на съществуващия от четвърт век социален и природощадящ модел в Западна Европа. За целта
Хюманита изгражда нова фабрика за сортиране и рециклиране на текстил, която ще отвори врати край
Пловдив през 2018 г. и ще преработва до 1.000 тона на месец.
Сортирането и рециклирането превръщат текстила в ценни продукти !
Хюманита е акционерно дружество, в което участват както български, така и германски акционери и експерти,
някои откоито с над 25 години опит в сферата на разделното събиране и изграждане на системата за разделно
събиране в Германия още от самото ѝ начало.
КАКВО Е РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ ?
Рециклирането е процес на повторно оползотворяване на продукти и суровини. Под рециклиране на текстил
се разбира не само преработването на влакната от тъканите в нов продукт, а всички други дейности, които
предотвратяват изхвърлянето му и дават възможност за един или повече допълнителни цикъла на потребление:
Дрехи втора употреба

Топлоизолации		

Тапицерии

Почистващи кърпи

ЕФЕКТИ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ
-Стимулира опазването и неразхищаването на природните ресурси и преминаването към кръгова икономика,
която се характеризира с многократно използване, преработка и рециклиране;
-Намалява изразходването на питейна вода, петрол, други природни ресурси и енергия;
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-Освобождава плодородни земи, заети от влакнодайни растения, за засяване с хранителни култури;
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-Дава възможност за изграждане на професионален кризисен резерв към БЧК;
-Генерира парични средства към фонд Бедствия и аварии на БЧК;
-Спестява разходи за транспорт, депониране, изгаряне (такса битови отпадъци);
-Намалява социалните негативи от депа, намиращи се в близост до населени места.
ПОЛЗИ ЗА ПАРТНЬОРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
-Включване на разделното събиране на текстил в своята корпоративна социална отговорност;
-Реален принос за всички екологични и социални ползи от неразхищаването и връщането на ценни суровини
обратно в икономиката;
-Разпознаване на компанията като активно съпричастна към екологичните и социални предизвикателства;
-Създаване на възможност за служители, клиенти и гости за разделно събиране и дарение на текстил;
-Генериране на допълнителен човекопоток към търговските обекти;
-Популяризиране на обекта чрез включването му на интерактивната карта на София на https://waste.sofia.
bclothes/ и на страницата на БЧК http://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/humanita_campaign.
За контакти и информация, за бъдещи партньорства
и предоставяне на терени за контейнери: http://www.humanita.net/
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