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“Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на
производство на "България - Текс" АД чрез внедряване на ново технологично
оборудване и въвеждане на система за управление на енергията ISO 50001“

Една от водещите фирми в текстилната индустрия в гр. Казанлък „България - Текс“ АД изпълнява
проект “Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство
на "България - Текс" АД чрез внедряване на ново технологично оборудване и въвеждане на
система за управление на енергията ISO 50001“.
В рамките на настоящия проект, стартирал в началото на м. Декември 2017 г. се осъществи
доставката и пускането в експлоатация на 14 нови високоефективни енергоспестяващи машини
за производство на прежди, конци и хавлии, представени и описани като мерки за енергийна
ефективност в изготвено за целите на проекта енергийно обследване.
Едновременно с това за по-ефективно управление на енергийните ресурси в предприятието
се внедри система за управление на енергията по международен стандарт „ ISO 50001“,
която обхваща всички производствени продукти и процеси, използваните от служителите на
дружеството, както и договорни работи за всички дейности в завода, които значително влияят
върху използването и консумацията на енергия.
Целите на проекта са изцяло ориентирани и в съответствие с основната цел на настоящата
процедура „ Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, а именно
"предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за
насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив
растеж и конкурентоспособност на икономиката".
Успешното реализиране на поставените по проекта цели ще подкрепи, постигането на
очакваните по процедурата резултати по отношение на "..повишаване конкурентоспособността
на предприятията чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност и капацитет, което, от
своя страна, да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност
както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката".

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------Проект № BG16RFOP002-3.001-0719-C01, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
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Доставката, монтажа и пускането в експлоатация на новото технологично оборудване по проекта
ще доведе до енергийни спестявания в размер на 47,79%, фактор на енергийни спестявания
48,23% и разширяване капацитета на производство с 50%, съгласно направения Енергиен одит.
Това прави инвестицията рентабилна с норма на възвращаемост (IRR) 20,06% и срок на откупуване
4,16 години.
В допълнение успешното реализиране на проекта ще допринесе за опазване на околната среда
и смекчаване на последиците от изменението на климата, в следствие на спестени 569,36 tСО2/
год.
В настоящия проект е включена и дейност за рециклиране на бракувана продукция като подкрепа
за дейности за опазване на околната среда посредством внедряването на нова енергоспестяваща
машина заплетене на шнурове от технологичен брак .
Пускането в експлоатация на новата машина за плетене на шнурове по проекта ще увеличи с
1,96 т./година преработката на технологичен брак за производството на шнурове.
„България - Текс“ АД продължава да следва политиката си за постигане на устойчиво развитие/
равнопоставеност и недопускане на дискриминация по полов, етнически, религиозен и други
подобни признаци. Стриктното спазване на хоризонталните политики на ЕС по отношение на
равнопоставеността и недопускането на дискриминация, както и инвестицията по проекта,
ще бъдат важни елементи, обосноваващи дългосрочното възходящо и устойчиво развитие на
дружеството.
Повишаването на енергийната ефективност и разширяване капацитета на производство на
"България - Текс" АД чрез внедреното ново технологично оборудване и въведена система за
управление на енергията ISO 50001 гарантира дългосрочно възходящо и усвойчиво развитие на
дружеството,значително по-висока енергийна ефективност на технологичния процес и допринася
за опазване на околната среда и смекчаване последиците от измененито на климата.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Проект № BG16RFOP002-3.001-0719-C01, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
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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

The article presents the results of development cutting equipment of sewing enterprises. The quality
of the product is laid already at the stage of cutting the textile materials into parts. At present, the level
of development of the technology of clothing manufacturing has increased considerably, based on the
experience gained by enterprises on the implementation of scientific developments. Therefore, there was
a need for updating and replenishing information on the details of sewing details and developments.
In the work the analysis of modern technology of cutting materials and modern cutting equipment for
the purpose of cutting materials rolls. The construction of a device for transverse cutting of roll materials,
which has advantages due to the use of the carriage with the transport mechanism as an additional module
of the cutting tape machine, is proposed. In this case, the quality of the cutting process increases, as well
as the energy intensity and metal content of the device are reduced.
Keywords: cutting of textile materials, cutting equipment, clothing manufacture, cutting parameters, rolled
materials.

INTRODUCTION
The main task at the present stage of the
development of a market economy is to increase
the production of high-quality goods that are in high
demand by the population. To solve this problem,
the development of resource-saving technology
for the manufacture of products with the use of
modern high-performance equipment, as well as
the improvement of cutting technology, play a major
role.
The high quality of cut is one of the main factors
determining the competitiveness of the clothing
industry. Important place in solving this problem
belongs to the preparatory-cutting production of
sewing enterprises, in particular, the processes
of cutting materials that determine the quality
of manufactured products, their material and
complexity. Application of high-performance
equipment on the basis of rational methods of
processing of sewing products, ensures high
efficiency of production of products. Increasing the
requirements for the quality of cutting components
is also due to the introduction of automated sewing
machines, the effectiveness of which is largely
determined by the accuracy and cleanliness of parts.
Modern cutting equipment allows you to
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download the main workshops, providing the material
with the necessary shape and size. Preparation of
the fabric occupies an important place, and cutting
equipment for sewing production is a complex of
various machines and mechanisms.
The quality of the product is laid already at the
stage of cutting textile materials into parts and from
the total number of defects in the product a significant
percentage arises due to inaccurate cutting. The
decomposition of textile materials is associated with
a number of difficulties and disadvantages, which
consist in the rapid blunting of the cutting tool, in a
significant amount of the defect along the line of the
cut of the part due to the relative displacement of the
layers and the deviation of the belt knife at the turns,
the size of the cutting part and the vibration of the

belt knife, the amplitude of which can reach 6-8
mm. Improvement of accuracy can be achieved
by optimizing cutting parameters and improving
the design of cutting equipment.
EXPOSITION
Recently, due to the appearance of a wide range
of new materials with different fibrous composition
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and properties, more and more attention is paid to
improving the methods of cutting out the details of
clothing. Widespread equipment has been acquired for
performing non-typical operations, which improves the
working conditions and production culture.
At present, the level of development of the technology
of clothing manufacturing has increased considerably,
based on the experience gained by enterprises on the
implementation of scientific developments. Therefore,
there was a need for updating and updating information
on cutting details of sewing products.
The analysis of scientific and technical literature,
patent materials, exhibitions of international exhibitions
of a sectoral nature, as well as the study of the practical
state of affairs for the creation of modern samples of
technological equipment for the implementation of the
cutting process, indicates their limited number.
The purpose of this work is to improve the process
of cutting the roll materials, aimed at achieving the
exact cut, reducing the material and the complexity of
product manufacturing by improving the design of the
stationary cutting tape machine (SRLM).
Based on the goal, the following tasks should be
solved:
- to carry out the analysis of the modern technology
of cutting the material;
- to carry out the analysis of modern cutting
equipment for the purpose of cutting rolls of material;
- to propose the construction of a device for the
transverse cutting of roll materials.
A wide variety of types of clothing, materials,
from which it is made, constructive and technological
solutions taking into account individual characteristics
of man lead to the need to create flexible technological
industries. However, the current economic situation
of light industry does not always correspond to the
possibilities of implementing flexibility in organizational
and technical solutions.
Along with the development of innovative materials,
new low-operational and low-waste technologies of
forming and processing of parts cut from traditional
materials are created.
Technological processes of systems and material
service objects represent a complex complex of
interactions of tools with the processed material, which
leads to the receipt of the finished product. In this case,
there are certain conditions in which the technological
process operates - production conditions or restrictions
[1].
Functioning of technological processes as a system
within the production is to continuously implement the
function of the process - the manufacture of products
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from cutting parts.
Technological processes of clothing manufacturing,
which are used in single, serial and mass production,
have distinctive features.
Technological processes of unit production,
characteristic of service enterprises that make clothes
for the individual consumer, are characterized by
concentration and execution of operations in one
workplace. Technological processes of serial production
are characterized by the rhythm of operations,
the location of equipment most often by types of
processing. Technological processes of mass production
are characterized by strict rhythm of execution of all
operations, using special equipment.
The enterprises of the fashion industry are still
using outdated technological equipment while the
simultaneous emergence of modern multifunctional,
computerized equipment, partly integrated into
modern information technology in the field of service
provision [2].
Mechanization and automation of clothing
manufacturing processes in the garment industry
are carried out in different directions. The choice of
direction, its development and wide application in the
practice of sewing production largely depend on the
overall level of scientific and technological progress,
not only in clothing, but also in related industries of
the national economy, the state of clothing technology,
materials used, as well as the level of development of a
number of prerequisites necessary for implementation
of mechanization and automation of sewing production.
One of the main areas of mechanization of
sewing processes is to increase the level of technical
equipment of the industry - the introduction of modern
machines, equipment for wet and heat treatment,
small mechanization facilities, and the replacement of
manual operations by machines [3].
Nevertheless, an important aspect of mechanization
and automation of the processes of making clothes is
the improvement of the design of the details of the
garment, corresponding to its finishing.
At present, fashion and style are largely based on
details, on fittings and decorative materials, additions
and decorations. The decoration, made directly in
the manufacture of products in garment shops, has
a great influence on the quality of clothing and its
competitiveness. Operations for the processing of
sewing products are included in the technological
process or designed as an independent technological
process at the enterprises of the service sector.
The type and quality of processing are largely
determined by the implementation of modern clothing
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of its aesthetic functions and the use of equipment
for this processing. Proper and successful use of
processing not only clarifies the purpose of clothing,
but also ensures its individuality, as well as in some
cases allows you to emphasize the merits and hide the
imperfections of the figure. Today, the buyer is willing
to pay more for the originality and quality of garments,
and therefore the rate for using different types of
processing is win-win. At the same time, a significant
number of decorating materials is presented as a
ribbon.
Improvement of the processes of manufacture
of sewing products by wide application in the
manufacture of various parts and knots of garments
machines equipped with devices for roll feed, which
allow to sharply reduce unproductive costs for the
implementation of auxiliary and additional operations.
At present, roll presentation is widely used in the
treatment of sacking (substrate) of internal pockets,
belts of pants and skirts, bottom of pants, collars in
women’s light clothing, side skirts, aprons and other
aprons.
When rolled, the parts are supplied from the roll
to the working area, processed and usually withdrawn
from the zone in the form of rolls or tape. Thus, an
opportunity to avoid the capture of each detail,
the introduction of it in the guiding device and the
removal of the workpiece. It is enough to perform
these operations with the first part of the roll. When
quasirulling is required, an additional operation
is required - the formation of a roll of cut parts,
the subsequent operations do not differ from the
rolled version. With rolled and quasiluminous filing
conditions are provided for the most complete use
of speed of the machine, since the machine time is
practically equal to the total time of the operation, that
is, it is achieved overlapping machine time in the time
of the implementation of auxiliary techniques. When
roll-loading-unloading of semi-finished products, the
idle time value decreases dramatically, which, along
with a significant increase in productivity in rolled
view, provides exceptionally favorable conditions for
automation of processing and assembly of parts. There
is no need to create complex units of single-piece
delivery, simplify the methods of orientation of parts
in the working area, mechanisms for removing parts
from the working zone [4].
The method of rolled loading of the equipment with
all its positive qualities has a significant drawback - the
area of its application is small due to different shades
of the processed material. Basically, it can be used to
make decorative elements of contrasting fabrics and
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parts of fabrics without significant shades. It is also
promising to apply this method for the manufacture of
products consisting of one part, for example, bed linen.
It is worth emphasizing another advantage of roll
feed - reducing the time on cutting details. However,
the widespread use of roll representation encounters
a number of difficulties. For example, in some cases,
different shades of parts assembled in a roll, and
other parts of the product are not allowed. It is also
undesirable to increase the cost of the fabric (parts
supplied from the roll must be excluded from the layout
and cut separately), etc.
However, the described approach can be used in
cases where the difference in shades is insignificant or
insignificant for the appearance of the product.
When choosing the layout of the product, you
should use the processing of the upper edges and the
bottom of the pants and skirts in the expanded contour.
When treating men’s pants, it is advisable to apply
rolls of semi-finished products. When processing the
upper sections of the trousers from the roll can be fed
belts, braids, clamps, and when processing the lower
sections - a braid. In other cases, it is necessary to first
cut piecewise parts to roll, and then serve from this roll.
Several types of cutting equipment are used in the
garment industry, namely: mobile, stationary with
ribbon knives and automated cutting complexes. The
aforementioned cutting equipment, as a rule, is used
to cut the floorings of the fabric. This equipment is not
used to obtain roll cooking.
Analysis of information sources showed the lack
of materials describing how to cut the roll materials
with the specified parameters of the width of the tape.
Therefore, the authors of this article have proposed a
classification of methods for cutting roll materials (Fig.
1) on the following features:
- cutting of roll materials in the process of roll rewind;
- direct cutting of roll materials.
Direct cutting of roll materials can be made as a
result of the roll of the knife, or cutting the roll with the
movement of the knife on the roll. In this case, the roll
can rotate or be stationary.
There are devices that are intended for the
transverse cutting of a roll of material [4, 5], which
are stand-alone structures, including material feed
mechanism and cutting mechanism. In the mechanisms
of cutting, as a rule, apply lamellar knives, which are
moving reciprocatingly, perpendicular to the movement
of the material, or rigidly fixed. The disadvantages of

these devices are high metal capacity and energy
intensity and poor quality of material cut due to
the use of a plate blade.
7
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Methods of disassembly of rolled materials

Direct roll-up of the roll

Disassembling the roll of the canvas during its rewind

Disassembly of the roll with moving the
knife on the roll

Disassembly of the roll with the motion of
the roll on the moving knife

Cutting of the roll
that rotates

Cutting of the roll
that stationary

S
V
V

V

S

V

S

S

Roll of material

Roll of material

Roll of material

Roll of material

Fig. 1. Classiﬁcation of methods of cutting roll materials

In order to improve the cutting quality
and reduce energy intensity and metal content, a
construction of a device for transverse cutting of
roll materials is proposed, which can be applied in
conjunction with existing stationary cutting tape
machines [6,7]. The task is achieved by the fact that
the device consists of a carriage into which the roll
of material and the mechanism of its transportation
are put. The device is characterized in that the
cutting of the roll on the bobbin is performed by a
belt knife, with the carriage, carriage carriage and
position sensors mounted on the tabletop of the tape
machine.
The device for transverse cutting of the roll
material is shown in fig. 2
The device for transversal cutting of roll materials
consists of a carriage 1, a carriage transport
mechanism 2, position sensors 3, a stepper motor 4,
latches 5 and 6, a guide plate 7, transport rollers 8, a
locking plate 9. The device is fixed on the table of the
cutting tape machine 10.
The carriage 3 is moved by means of transport
rollers 8 on a special guide plate 7 which is premounted on the tabletop of the tape machine 10 in
place of the protective plate perpendicular to the plane
of the movement of the ribbon knife. The carriage 3 is
driven by the mechanism of transportation 2, which
is a gear-to-pass transmission. The toothed pass is
rigidly connected to the carriage case with the fixing
plate 9. The carriage transport mechanism is secured
to the tape machine countertop along the guide plate
7 using latches 5 and 6. The latch 5 is made to adjust
the tension of the belt.
The device works as follows. The pre-pressed roll of
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the material is inserted into the groove of the carriage,
while its one edge should extend beyond the carriage
in the cutting area by a value equal to the width of
the bobbin to be cut off. When the stepper motor 4 is
turned on, a quick movement of the carriage 1 moves
on the cutting unit than the cutting machine. When
reaching the carriage of the left sensor position 3, the
location of which depends on the thickness of the roll,
the speed of motion decreases and there is a cutting
process. When the carriage reaches the right position
sensor 3, the carriage stop is followed by a subsequent
reverse and stop in the initial position. The cut off part
is removed, and the roll is shifted to the restricting
plate. Then the cycle repeats itself.

Fig. 1. Device for transverse cutting of roll materials
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CONCLUSION
The comparative analysis of the prototype installation
shows that the proposed device for transverse cutting
of roll materials has advantages due to the use of the
carriage with the transport mechanism as an additional
module of the cutting tape, while improving the quality
of the cutting process, as well as reducing the energy
and metal capacity of the device
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The proposal of this paper is closely integrated within the theme of the conference and contains
reference to cultural semio cs and cultural branding in fashion consump on contexts. Fashion industry
has been studied as an opera ve model for implemen ng cultural vibrancy, crea ve economy, tangible and
intangible assets whereby culture is a necessity for sustainable development. The discussion concerning
tendencies and innova ons in fashion industry is confronted by quite serious challenges not only in the
business world, but in consumerism and materialism in the context of fashion consump on, trends and
culture.
Keywords: branding; crea vity; knowledge; semio cs; culture.

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

Измежду многото дизайнери, които
разработват мисловни модели за устойчивост,
изглежда сякаш Пако Рабан има известно
предимство [3]. Неговият модел на критическо
мислене и означаване на дрехата в модната
индустрия извежда на преден план усилията,
които модата прилага за опазване на природата и
културата на човека.
Иновацията и креативността в модната
индустрия играят ключова роля в т. нар. “екологии и
индустрии, базирани на знанието”. Инвестиционни,
банкови и застрахователни компании заемат
екологично съобразени позиции с поглед към
бъдещето и определят посоката за технологично
развитие на Индустрия 4.0 с иновативни програми и
проекти. Финасирането на екологично ориентирани
производствени
процеси
и
интелектуален
потенциал стимулира изследвания за устойчиво
развитие в областта на една от водещите индустрии

L’enfant terrible през 60-те години на миналия век Пако Рабан изглежда актуален днес, ако неговата креативна 1 дейност
за онова време бъде съпоставена с идеите за разработване на интелигентен, електронен текстил и индустриални
революции, като Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0 — б. а.
2
Идеалната цел, която е заложена в стратегия “Европа 2020”, разглежда три основни направления за развитие и 2
справяне с кризисни ситуации; обобщено, развитието е представено като: интелигентно, устойчиво и приобщаващо
— б. а.
1
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с висок показател на замърсяване на околната
среда.
По този начин понятието за modus3 през 21
век притежава потенциала и реалната възможност
да организира развитието на икономика, базирана
на знанието, която на следващ етап да окаже
благоприятно въздействие за остойностяването на
околната среда. Както вече е известно, този процес
е стартирал с идеята за дрехи “втора употреба”4
и рециклирането на отпадъци, които световният
океан съхранява като резултат от човешка дейност5.
Тук е мястото да бъде спомената и
екологичната криза, която е причинена от културата
на масовия потребител в модната индустрия.
Философската гледна точка за преосмисляне на
кризисна ситуация — едновременно като опасност,
но и като възможност за развитие, оформя първо
спецификата на организационна култура за
тенденции и иновации чрез образите на дизайнера
и производителя, а след това обхваща и видовете
репрезентативни практики на крайния потребител,
ръководен от преходността на модните течения
за деня [2; 4]. Така културната потребителска
сегашност в модната индустрия отново припомня
за десетгодишната стратегия6 на Европейския съюз
за овладяване на икономическата криза, която е и
криза на общоевропейската култура.
Но културата в модната индустрия има
способността да провокира потребителското
ежедневие на различни нива. Тя преминава
през времето и пространството, за да
обговаря културното наследство, иновациите
и технологиите. Тя присъства на световни
изложения за изследователски постижения7, а
често визионерските идеи на сътрудниците в
модната индустрия са експонирани и в културни
пространства за индивидуално интелигентно

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

Културологично разгледана, латинската дума modus притежава еволюционно преходно свойство на определени 3
модернистични състояния във време и пространство. При конкретния случай за технологии и иновация в модната
индустрия, тази дума е ангажирана с допълнително значения, свързани с опазването на околната среда — б. а.
4
Интересен пример е концептуалната идея за “втора употреба”, разработена в рамките на първия търговски център
ReTuna и насочена към отговорния консуматор и природозащитник. В: The ReTuna Revolu on, Sportswear Interna onal
284/2018, стр. 58-59 — б. а.
5
Авторката Barbara Markert отделя необходимо внимание за анализ на темата за замърсяване на океаните. В: The shape
of water, Sportswear Interna onal 284/2018, стр. 140-143 — б. а.
6
Стратегия “Европа 2020” с допълнителни проучвания за негативното влияние на световната финансова и икономическа
криза в страните членки на Европейския съюз — б. а.
7
Тук е достатъчно да бъдат отбелязани събитията: CPM-Collec on Première Moscow; VIEW Premium Selec on; 7 “OutDoor” Friedrichshafen; Bangladesh Denim Expo; Fashion SVP — б. а.
8
Световноизвестни изложбени културни пространства доказват това във времето с емблематичната експозиция 8
“Дива красота” на Александър Маккуин — първо, през 2011 г. в музея “Метрополитън”, Ню Йорк, а след това и в музея
“Виктория и Албърт”, Лондон, през 2015 г. — б. а.
3
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брандирани като културни в условия на икономики
в преход.
МОДАТА В КОНТЕКСТА
НА КРЕАТИВНА ИНДУСТРИЯ
Когато през 19. век в западното общество
започва да се разпространява с бързи темпове
нова концептуална идея за развитие в модната
индустрия9, този
културологичен процес
провокира и изследвания относно значението
на професии, свързани с иновацията и
творческите подходи, които са интегрална част от
икономиките на индустрията. Оттогава ролята на
занаятчийството е в постоянна трансформация,
в търсене на нови подходи, като в същото време
притежава и идеална цел, която е в опазване
на традициите в обществото. По този начин
оперативните модели на сегашността изискват
от индустриите да управляват и разпространяват
успешно
концепцията
за
икономически
добродетели, заложени в стратегия “Европа 2020”.
Една от основните задачи е в подпомагане на
процеса за интелигентно развитие на креативната
верига творец-потребител.
Специфичният трансформативен модел
при Индустрия 4.0 поставя концепцията за мода в
рамките на сегашността, в условия на устойчиво
и интелигентно развитие. Тези условия, свързани
и с новите технологични постижения, повече
от всякога подлагат на анализи процесите на
креативност в индустрията10. Тази ситуация, от
друга страна, все по-често ангажира творците
да търсят решения за своите проекти,
като
комбинират новите технологии с опазване на
околната среда. Сегашността прави детайлна
ревизия на понятието за стил11, на модернистичната
консуматорска отговорност и на естетиката при

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

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

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

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

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

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

online www.tok-bg.org

15

3/2019

online www.tok-bg.org

16

3/2019

This ar cle deals with the symbolic meaning of money since their appearance un l the present day. The
accent is on the place of coins in the monetary system. Various types of coins and their role as a metaphoric
sign have been researched, as well as their func on as an informa on carrier, pre-determining diﬀerent
forms of social ac vity.
Key words: money, coins, symbols, sign.

Резюме:
В тази статия обект на изследване е символното
значение на парите още от тяхното зараждане
до наши дни. Акцентира се върху мястото на
монетите в паричната система. Проследени са
различните видове монети и ролята им като
знак-метафора, „натоварени“ с функцията да
бъдат информационен носител, предопределящ
различни форми на социална активност.
Ключови думи: пари, монети, символи, знак.
Човешката цивилизация от самото си
формиране придава на различни материални
обекти различно значение. То се определя както
от потребността от конкретният материален обект
за съществуването на човека, така от това какво
социално значение се придава на този обект в
конкретен период от историята1 . В това отношение
парите не правят изключение.
Първоначално парите се появяват под
формата на „пълноценни“ пари, които притежават
собствена стойност, като правило определена от
стойността на метала, който е използван за тях.
Обменната стойност на тези пари не се променя
под въздействието на други фактори, освен
фактора обменна стойност на съответния метал
(след утвърждаването на биметалния стандарт
стойността на златото и среброто). Символното
значение на тези пари е относително слабо, тъй
като те сами по себе си притежават определена
стойност.
Munslow A. A History of History. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. Р.60.
1
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С
развитието
на
търговските
и
производствените
отношения
възниква
необходимостта от кредит и съответно появата на
представителни пари представляващи документи,
които при определени, уговорени условия биха
могли да бъдат заменяни срещу пълноценни пари.
Напълно естествено, тези пари са носители
на онези символи, които предполагат наличието
на регулирани отношения между емитента и
реципиента им.
Към тази категория символи могат да
се отнесат символите на социалната система
(държавната власт, символи на определени
социални групи и др.), както и такива символи,
които установяват
общи ценности в дадено
общество - такива са например религиозните
символи.
Техническият и
социален прогрес
постепенно довеждат човешката цивилизация
до състояние в което обменните отношения са
„откъснати“ от непосредствените потребности на
отделната личност или дори отделната социална
група. Те стават неразделен елемент от сложни
системни процеси на производство и размяна на
полезност в рамките не само на отделните държави,
но и в рамките на цялостната човешка цивилизация.
При това ниво на развитие на производствените и
потребителските отношения, нито едно общество
не може да съществува без взаимодействието с
други общества (респективно с други държави).
Това води и до необходимостта от появата на нов
тип пари, т. е. нов тип изпълнител на обменните и
акумулационните процеси в обществото. Това са
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незаменяемите пари2 . Те не отразяват нито пряко
съответствие между наличието на благородни
метали, нито притежават възможност за замяна
срещу такива метали. Те отразяват единствено
степента на икономическа активност в рамките на
определена държава или група от държави. При
този тип пари символните елементи са от особено
значение, тъй като именно чрез тях се установява
принадлежността на парите към определена
емисионна институция, а тя на свой ред пряко
отразява степента на икономическа активност в
дадена държава и съответно стойността на парите.
Въпреки промените в паричната система и
навлизането на нов принцип при определянето на
ценността на парите, монетите през всички периоди
са един от елементите на паричната система. Дори
в условията на функционирането на незаменяемите
пари, монетите продължават да осъществяват
своите основни функции - обменна, акумулационна
и символна. Те могат да се разглеждат като един от
самостоятелните символи на парите тясно обвързан
с тяхната функция в обществото.
Монетите се адаптират към всяка парична система
и днес могат да бъдат разграничени четири основни
вида монети:
- монети - част от непосредственото парично
обръщение;
- монети с акумулационно предназначение
- носещи собствена стойност, при това не
само и единствено чрез стойността на метала от
който те са изсечени;
- монети - символи отразяващи съществени
социални събития или процеси
- монети – създадени само с колекционерска
цел.
Значението на монетите в съвременните
общества не се изчерпва с техните икономически
функции. „Съпровождайки“ човешкото развитие
монетата става „знак“.
Това означава, че монетата е предмет,
чрез който се репрезентира друг материален или
идеален обект в процеса на комуникацията. В
този смисъл и съвременните монети носят онази
непосредствена социална информация, която е
характерна за тях от дълбока древност3. Не случайно
в епохата на незаменяемите пари, монетосеченето
остава изключителна прерогатива на съответната
като правило държавна емисионна институция.
Така, държавната власт подчертава наличието
на властовите си правомощия върху определена
територия.
Заедно с това, монетите изпълняват и една
специфична функция, очевидно породена от факта
на съпровождането на генезиса на практически
всяко общество. Това е функцията на знака-
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метафора, чрез който в обществото се предава
специфичен смисъл. Тук монетата в зависимост от
социалният контекст може:
- да определя принадлежност към определена
категория;
Като правило монетата се включва в широкия
контекст на определена традиция или обичай като
чрез нея се предава определен социален смисъл.
Даряването на монета, участието и като елемент
вграден в други предмети (най-често пръстени и
други бижута), които имат символно значение за
притежателя им и го приобщава към определена
социална категория.
- предопределяне на социална активност;
Монетата като знак-метафора е „натоварена“ с
функцията да бъде информационният носител,
предопределящ различни форми на социална
активност. Така монетата може да носи
информация за действие, когато тя е включена
в определен социален контекст и участва като
елемент от социалната комуникация4. Такива са
символните монети подарявани за здраве, късмет,
просперитет5. При различни традиционни обичаи,
(характерни за много култури) като сватба, кръщене
и др. се подаряват златни монети.
Включени в съвременната парична система,
днешните монети се въплътяват в следните видове:
Монети - платежно средство. Този
тип монети продължават да изпълняват своето
основно предназначение като тяхното значение
за националните икономики не следва да
се омаловажава. Те са онзи елемент, който в
определена степен дава възможност за попрецизно провеждане на сложните системни
изчисления съпровождащи днес на практика
всеки икономически процес. Съвременните
монети - платежно средство имат две основни
разновидности:
- към първата категория се отнасят монетите, които
представляват неограничено платежно средство.
Тези монети са неделима част от емисията на
националната валута. Въпреки, че те като правило
са носител на най-ниските стойности в размерния
ред на националната валута, те заемат чувствително
място в рамките на националните емисии. В
Крейпо Р. Културна антропология. Център за изследване
на демокрацията. Издателство „Лик“, София, 2000 г.
стр.86.
3
Pablé Adrian, Hu on Christopher. Signs, Meaning and Experience: Integra onal Approaches to Linguis cs and Semiotics. De Gruyter Mouton, 2015. Р.87-88.
4
Fru ger Adrian. Signs and Symbols: Their Design and Meaning. Van Nostrand Reinhold. 1989. Р.129.
5
Child W. Causality, Interpreta on and the Mind. Oxford,
1994.
2
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различни държави процента на монетите в рамките
на емисиите е различен, но като правило се колебае
от 1 % до 3 %. Този процент се контролира стриктно
от националните банки.
В нашата страна според данните на БНБ
за 2015 г.6 , процента на монетите в емисията на
националната валута е 2,02 %. Тази категория
монети се изсичат от метали, които имат по-ниска
стойност в сравнение с номинала на монетата
като по този начин не могат да се разглеждат като
стокови пари. Съществено значение за монетитеплатежно средство има продължителността на
тяхното използване в обменните процеси.
При изображенията от тази категория монети
се използват предимно хералдически знаци,
удостоверяващи държавна или институционална
принадлежност, както и различни изображения
свързани с исторически събития или личности
(Фиг.1). Обменната функция на тези монети
съвсем не означава, че изображенията върху тях
са примитивизирани или единствено подчертават
принадлежността към определена платежна
система. Развитието на технологиите позволява
върху тях да бъдат нанасяни относително сложни
изображения особено на тази част от монетната
емисия, която е свързана с важни за дадено
общество събития. Много често разменните монети
не са само от един метал, а от два вградени един в
друг – биметални.

на търговски дружества като техния материал,
както и изображенията върху тях са подчинени
непосредствено на удостоверителната функция,
която те изпълняват.
Монети с акумулационно-стойностно
предназначение – инвестиционни монети и
кюлчета. Монетите от този тип се емитират от
централните банки и други кредитни институции с
цел създаване от населението на дадена страна на
собствени акумулационно-стойностни фондове (т.
нар.тезаврация).
Монетите се изсичат от благородни метали
като правило злато и сребро. Днес този тип монети
се изсичат и от платина и паладий.
За монетите с акумулационно-стойностно
предназначение се използва метричния стандарт
приложим и за други изделия от благородни
метали, а именно трой унцията или 31,1 гр. Върху
инвестиционните монети се посочва масата на
съдържащият се в тях благороден метал. Върху
някои от тях се посочва и номиналната им стойност.
Инвестиционните монети в повечето случаи имат
традиционна кръгла форма(Фиг. 2), но съществуват
и инвестиционни монети с различна форма, найчесто това е правогълната форма (Фиг. 3). Изсичат
се, макар и значително по-рядко и такива с крайно
нестандартна форма.
Основен акцент при изсичането на монетите
с акумулационно предназначение е качеството
на самата монета, качеството на изображението
и нейната повърхност. Изображенията върху този
тип монети са като правило много по-сложни и
по-детайлни в сравнение с монетите-платежно
средство. Често изображенията представляват
висококачествено изпълнени композиции.

реверс
аверс
Фиг.1 Един лев (върху реверса е изобразен св. Иван
Рилски – покровител на българския народ)
(www.tvevropa.com/2018/06/istoriyata-na-balgarskiyalev/)

- втората категория монети-платежно средство
включва онези монети, които имат ограничена
платежна функция или изпълняват удостоверяваща
роля относно определени права. Към тази категория
спадат всякави видове жетони, които имат финасова
стойност само в рамките на определена структура.
Тези монети като правило се изработват по поръчка
БНБ управление „Емисионно“ Емисионно-касова
дейност на БНБ юли-септември 2015 г.
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/
bnb_download/nac_paydeskac vity_201503_bg.pdf

аверс
реверс
Фиг.2 Американски златен орел
(h p://catalog.usmint.gov/coin-programs/american-eaglecoins/)

6
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аверс

реверс

Фиг.3 Златна
монета „Зимни
олимпийски
игри в Сочи 2014.
Леопард.
(h p://www.cbr.ru/
bank-notes_coins/
memorable_coins/
Plan_sochi.asp)
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Юбилейни (възпоменателни) монети.
Юбилейните монети се изсичат по повод на
определено събитие (както и по повод на
годишнина от такова) като някои от тях могат
да бъдат включени в категорията на монетите платежно средство, а други - да бъдат изсечени
от благородни метали. Въпреки, че по-голямата
част от юбилейните монети имат номинал, тяхната
основна стойност се определя от изображението
свързано с паметно събитие или дата. Значителна
част от тази категория монети представляват
интерес най-вече за нумизматите. Изображенията
са пряко свързани с конкретна тема (Фиг. 5).
Именно поради това реверса на монетата съдържа
съответно образа на човек или стилизиран образ
на определено събитие. Аверса по правило носи
информация за номинала и герба на емитанта.
Останалите елементи от изображението имат
допълващи функции.

технологии на монетосеченето представлява
крайно рядко явление. Това го прави ценен за
колекционерите. Интерес представляват монети
с неточности при изображението, грешки при
изображението, както и дребни нарушения на
технологичните елементи на монетосеченето.
Колекционните монети се проектират и
произвеждат само за да удовлетворят големия
интерес към колекциониране. Те не участват в
паричната система.

Фиг 6. Колекционна серия
„Гордостта на България“
(h p://bch.bg/)

Този вид монети са единствените извън
контрола на държавата. Като правило те
представялват интерес само за колекционери
(Фиг 6).
аверс
реверс
Фиг. 5 Сребърна юбилейна монета „Цар Самуил“
(h p://mone .bg)

Въпреки, че юбилейните монети са част от
паричната система на съответната държава, то те
никога не се пускат в непосредствено обръщение.
Тяхната истинска стойност е в пъти по-голяма
от изписания върху тях номинал7. Това е така
защото вложения метал, степента на изпълнение
(обикновено е висше качество) и изображенията
върху тях са значително по-сложни.
Монети без номинал. Тази категория
съвременни монети няма непосредствено
отношение нито към стопанския оборот, нито
към акумулирането на стойност. Това обаче не я
прави по-малко значима, особено за определена
категория хора - колекционерите. Могат да се
отделят две по-големи подкатегории: това са
монетите - брак и монетите произведени само с
колекционерска цел.
Монетния брак при наличието на модерните
Davies Glyn. A History of Money: From Ancient Times to
Present Day. University of Wales Press, 2003. Р.112.
7
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Като всеки друг елемент от бита, използван
от поколение в поколение, парите като цяло и
монетите в частност засягат различни по своя
характер психологически процеси.
Основния
психологически механизъм, който установява
„връзката“ между предметния свят и „вътрешния“
свят на личността е механизма на възприятието. То се
формира в зависимост от различни по своя характер
въздействия, отразяващи различията на културата
в обществото и конкретната социална група в него.
От началото на своя живот човек се подчинява на
модела на отношението към парите като цяло.
Това отношение започва да се разпространява и
върху монетите в частност. На по-късен етап от
живота си, човек започва да се идентифицира
със значимото социално обкръжение, от което
„взема“ допълнителни модели на отношение към
монетите. В този етап модела на възприятие на
монетите започва функционално да се обогатява.
Монетите постепенно започват да придобиват
и друго значение освен онова, което ги включва
в категорията на парите. В зряла възраст, когато
индивидуалният „стил“ започва да засяга и
отношението към парите, интернализацията (като
„диктуваща“ система от ценности) се отразява
върху индивидуалното отношение, поставя на
това отношение определени, социално приемливи
рамки.
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PrimaLo , Inc. Announces Circularity of PrimaLo ® Bio™ Fibers, Further Advancing Relentlessly Rsponsible™
Mission.
The ﬁrst 100% recycled, biodegradable* synthe c insula on and fabric ﬁber proven to be renewable for use in
a circular economy.
PrimaLo , Inc., experts in advanced material technology, today announced its PrimaLo ™ Bio® ﬁbers are renewable in a circular economy. As a result of third-party tes ng, the polyester ﬁbers have proven capable of being
chemically recycled. This process breaks down polyester to its basic components so that it can be rejuvenated into
a new high-performance material, without compromising its original integrity. PrimaLo is the ﬁrst brand to introduce a 100% recycled, biodegradable* synthe c insula on and fabric that support circularity.
“The inten on of PrimaLo ® Bio™ was always to address the eventual end of life of a garment in an impac ul way,
while ﬁnding a solu on for the industry-wide microplas cs issue,” said PrimaLo president and CEO Mike Joyce.
“Biodegradability is an end of life solu on that works in harmony with the circularity model. With the ability to
renew our ﬁbers, we are changing the conversa on to circularity. Circular economies are the next fron er in sustainability and we have proven our capabili es in this space.”
Third-party tes ng has shown that PrimaLo ® Bio™ ﬁbers can be chemically recycled with a 95% yield rate. A er
chemical recycling, PrimaLo ® Bio™ ﬁbers may be reused to produce new insula on or fabric ﬁbers, while maintaining the same level of performance.
Circularity, or a circular economy, is an economic system aimed at minimizing waste and re-capturing usable resources to be u lized within the system. This eliminates the need to introduce new natural resources, crea ng a
closed loop. A circular economy is a more sustainable alterna ve to a tradi onal linear economy, which relies on
the “take, make, dispose” model of u lizing resources.
Joyce con nued, “More than 8.3 billion metric tons of plas c have been produced worldwide, since 1950, and less
than 10% of those plas cs have actually been recycled1. Those numbers are alarming and PrimaLo is working
on solu ons to reduce the use of oil-based virgin polyester ﬁbers. To that end, we have been using recycled polyester ﬁbers sourced from plas c bo les in our products since 2007. Through this tradi onal mechanical recycling
process, new high-performance material can be created. However, this method cannot be used repeatedly without
eventually sacriﬁcing the performance characteris cs of the polyester and con nuing to use addi onal natural
resources. That’s why PrimaLo searched for new ways to close the system.”
PrimaLo ® Bio™ ﬁbers are made from 100% post-consumer recycled material and break down when exposed to
speciﬁc environments – such as a landﬁll or the ocean. PrimaLo has enhanced the ﬁbers to be more a rac ve to
the naturally-occurring microbes found in these environments so that they eat away at the ﬁbers at a faster rate,
returning the fabric or insula on to natural elements. Fibers will only biodegrade when exposed to these naturallyoccurring microbes in landﬁlls or bodies of water, thus, the insula on or fabric remains highly durable throughout
its usable life cycle in a garment.
Biodegradable ﬁbers provide a solu on for the poten al shedding of ﬁbers throughout a garment’s usable life, as
well as for garments that do end up in landﬁll or ocean water environments.
* 86.1% biodegrada on in 499 days under ASTM D5511 condi ons - Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegrada on of Plas c Materials Under High-Solids Anaerobic-Diges on Condi ons
* 57.4% biodegrada on in 486 days under ASTM D6691 condi ons - Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegrada on of Plas c Materials in the Marine Environment by a Deﬁned Microbial Consor um or Natural
Sea Water Inoculum
For more informa on: www.primalo .com
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FALKE Women´s Legwear
Spring/Summer 2019
Symbiosis
Nature and man, masculine and feminine, flora
and fauna: Terms that are closely related to each
other and would not exist without their respective
counterparts.
In spring/summer 2019 FALKE illustrates the
wonderful symbiosis between the individual themes
and shows their harmonious connection - divided
into four trend directions: Mutant Colours, Pride
of Colours, Weightless Colours and Block Matching
Colours.
Green tones characterise the image of the Mutant
Colours and appear in leaf structures or reptile
patterns. Shiny viscose or lurex yarns give the socks
and tights of the Women´s Legwear collection a
particularly feminine touch. Mesh structures also
make for a sporty effect.

Dry woods, bread and savannah animals are the
source of inspiration for Pride of Colours. The
neutral colours white, beige and grey determine
the picture and are supplemented by maize yellow
as a colour accent. Special elements are microtextures and voluminous knitting techniques that
appear modern in combination with frill edges and
transparencies.

Weightless Colours is inspired by beans, tubers
and cocoa: Brown and dusty pink are visualized on
velvety sneakers or in camouflage patterns. Butterfly
prints on socks reflect the love for nature and
butterflies are also featured in the design of tights.
In combination with floral patterns, they merge flora
and fauna.

online www.tok-bg.org
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The strong colours pink, lime and berry
in combination with white stand for
the Block Matching Colours. Here,
insect patterns with lurex and art déco
in colour blocking meet transparent
qualities and visualise complex forms
of nature on knitted socks and tights.
The design is inspired by beetles and
colourful fruits. The highlight is a fine
knee-high with stitching and embroidery.
For special occasions the Heart&Love
socks or knitted socks with transparent
insert and a removable insect brooch are
elegant companions. Sneakers and sock
variations in denim colours round off
the collection. Here, ajour patterns set
feminine contrasts to coarse jeans and
leggings in denim look can be worn with
a summer dress and sneakers.

www.falke.com
©
online www.tok-bg.org
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Специалност „Дизайн на облеклото” към „Академия за Музикално Танцово и
Изобразително Изкуство” – Пловдив е създадена преди повече от 10 години.

В нея студентите преминават през 4-годишен курс на обучение за придобиване
на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. Развитието на личности
с креативен потенциал е сред основните цели на специалността.
Младите хора получават широкопрофилна професионална подготовка в сферата на
модния дизайн и други области на изкуството. Творческото мислене на студентите,
както и усвояването на похватите за изразяване и защитаване на идеи и проекти в
сферата на модния дизайн, са в основата на учебната платформа.
За тази цел освен аудиторните упражнения в програмата
на специалността са включени ежегодни участия в
културни събития и провеждане на лекции и уъркшоп с
гост-преподаватели.
За контакти и информация:
h ps://www.artacademyplovdiv.com
online www.tok-bg.org
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For more informa on: h ps://scien ﬁcfedera on.com/tex le-engg-2019
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www.screenprintuzbek.com
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