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Възможно ли е модата да е част от културното
пространство
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проф. Мария Блажева
Възможно ли е модата да е част от културното
пространство и каква е нейната връзка с театъра,
развлекателния жанр киното и фотографията?
Когато облеклото се появи на сцената или на
снимачната площадка, то се превръща в нов тип
продукт – в театрален или кино костюм и попада
под въздействието на различни ефекти, свързани
с идеята и реализациите в режисурата, музиката,
сценографията. Костюмът е компонент от историята
на театъра, киното, сцената, фотографията. В този
връзка са посочени различни примери. Необходимо
е да се вникне в логиката на това движение, в
неговата специфика и особености. Но този процес е
взаимен, много от произведенията на дизайнерите
са инспирирани от различните видове изкуства,
стилови насоки, житейски практики и обратното
модният дизайн провокира ролята на костюма на
сцената, екрана и фото- изразността в стремежа да
се постигне най-оптималната визия. Отговора на този
въпрос е в пряката и косвена обвързаност на дрехата
със сценичния костюм и актьора в изграждането на
художествения образ. Критикът Оскар Би определя
връзката на модата с различните видове изкуства, така
„Дрехите правят характери“ като „Характерите правят
дрехи”. През последните десетилетия изкуството
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на обличане е все по-обвързано с изкуството на
неговото представяне, този факт доказва обратният
процес, зависимостта на модата от сцената и екрана.
Облеклото представлява съвкупност от предмети, но
и съвкупност от изображения. Моментната представа
за развитието на културните процеси в обществата в
процесите на глобализация, са резултат от еволюцията
на
сегашната
цивилизация.
Комуникативната
функция на облеклото е важен приоритет. Модата се
превръща в един от инструментите за социализация
на отделната личности от там в изграждането на
образа. Тя е визуалната граница между индивида и
обществото и достъпен и гъвкав начин за изграждане
на идентичността.
Може да се направи връзка с възникването на театъра
и първият показ на облеклото (едно от най-пищните
тържества в Атина Големите Панатенеи, основан в
556 г. пр. н. е.,….девойки поднасят дарове на Атина
Палада).
Историята на театралния костюм е свързана с
историята на модата. Макар операта, мюзикъла,
кабарето, вариетето, ревюто, рок и поп сцената да
не принадлежат към един и същи жанр с театъра в
основата на сценичното реализиране на спектакъла
се застъпват много общи елементи. Театралният,
както и сценичния костюм значително разширяват
и естетизират дрехата. Костюмът понякога стига до
крайна показност….“ Тялото е винаги социализирано
от това, с което се разкрива, или прикрива, винаги е
характеризирано от сбор от белези, сочещи възрастта,
пола, занаята или социалната принадлежност,
системата от знаци, обединени в по-малко или повече
свързана съвкупност от костюми, който костюми
имат своя смисъл в постигането на образността“.
…. Изборът на костюмите е в непрестанна дилема
между текста, играта, музиката, танца и визията.
Окото на зрителя е много критично, то задължително
обхваща всяка подробност от действието, характера,
ситуацията, духът на спектакъла. В тази връзка
ролята на костюма е част от изразните средства на
актьора. Костюмът не е престанал да търпи еволюция
в различните театрални жанрове. В съвременен
аспект примерите са безбройни, в които дизайнери
са автори-художници на костюмите в балетни,
театрални, сценични постановки: Пол Поарe, Жан
Десе, Кристиан Диор, Ив Сен Лоран, Зайцев и редица
др.. Примерите са: Ив Сен Лоран – костюмограф на
постановката на Жан Баро „Сватбата на Фигаро, театър
„Одеон“ в Париж(1965/1966). Лоран работи като
сценограф и костюмограф с Баро на сцената на театър
„Одеон“ („Odéon“) в постановките „Трябва да минеш
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през облаците”, „Цели дни по дърветата”, „Аз съм
Хирошима“ по текст на Маргьорит Дюрас. Вячеслав
Зайцев създава театрални костюми за постановките:
„Вишнева градина“, „Три сестри“,“Дама Пика“, „Кой
се страхува от Вирджиния Улф?“, „Лорензачо“. Зайцев
е създател на уникалните костюми за авангардния
спектакъл „Лесбийка шум цунами“.
Родени в края на ХVІ век в Италия операта и балета са
елитарен тип представления, предназначени първо за
камерна, аристократична аудитория-творби, различни
от трагедията и комедията в чист вид.
Пример е костюмографското решение в операта
„Аида“. „Аида“ на Джозепе Верди със сценографските
и костюмни решения за епохата, които са оценени,

Калас. Елвира Леонарди Буюор (Бики) е първата
моделиерка на Мария Калас за ролята на Виолета в
„Травиата“ от Верди. Диор и Шанел през 50-те години
са дизайнерите създатели на прекрасните сценични
костюми на Мария Калас.
За сценичните костюми на Мирела Френи през
годините работят дизайнерите: Лаура Биаджоти,
Ренато Балестра, Валентино, Армани.
Френският моделиер Кристиан Лакроа създава
сценичните костюми за Парижката опера за балета
„Кристалният дворец”. Той работи с операта на Париж,
още от 80-те години на миналия век. При костюма
на танцьорите съществуват специфични изисквания,
различни от тези в костюма при другите сценични

като върхови постижения. Костюмите са изработени
от най-престижните парижки модни ателиета под
ръководството на прочутата руска моделиерка
Русланова в Париж. Декорацията е изведена в
стилистиката на египетската орнаментика. Отделните
реалности са обединени в перфектна картина, наситена
с цвят и плътност на материята. Хомогенността
между всички звена в оперния спектакъл „Аида“е
постоянно подържана в равновесието между пищност
и интимност, трагично и комично, радост и страдание.
Костюмографът на операта „Аида“ поставена в театър
La Scala за сезон 2012/2013г. е модения дизайнер
Марисио Меленоцио .
Някои емблематични костюми на оперните прими
са изработени от водещи модисти, пример е Мария

жанрове. Лекотата и ефирността на материите е много
важен елемент от цялостното решение. Провокацията
от пера, еротика, перли, пайети, декорации, допълват
костюмните решения. Осезателният знак на костюма
е приобщаването му към представлението и в
тази връзка много от дизайнерите успяват да го
постигнат с предимство пред костюмографите.Това
предимство идва от обстоятелството, че дизайнера
има непосредствена връзка с реалният живот, от
една страна и от друга връзката му с иновативните в
областта на текстила и технологията и конструирането
на облеклото. Самият факт, че естествена творческа
цел на дизайнера е да създава естетическия облик на
съвременния индивид и да се оглежда в бъдещето

online www.tok-bg.org

4

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

онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии ISSN 2535-0447

8/2019

му доказва това предимство. Дизайнерът търси
нови, актуални изразни средства, които да разрушат
утвърдените художествени форми. Безспорна е
ролята на костюма и в оперното и балетно изкуство,
което на свой ред също се диктува от модните
предизвикателства.
Първото десетилетие на ХХ-ти век се характеризира
с влиянието на европейската музика, в стила на която
се създават музикалните произведения в Америка.
Бурният старт на музикалния театър, събужда
много надежди за усвояване на нови територии и
предизвиква оживление в изследователските среди.
Важен елемент в него е костюма и декора. Той
носи допълнителен смисъл към изображението на
картината в мюзикъла, влиза в игра с цветовете, със
светлината, с отраженията в различните пространства
и сцени. В зависимост от ракурса попада в различни
съчетания на линиите и поражда асоциативни връзки.
Мюзикълът взривява почитателите си с комедията
“Моята прекрасна лейди” от Фредерик Лоу (1956),
други емблематични заглавия в жанра от този период
са: „Уестсайдска история” (1957), “Хелоу, Доли”
(1960г.), “Цигулар на покрива” (1964) “Кабаре” (1966)
от Джон Кендър. Хореографът-режисьор Бъзби Бъркли,
има огромен принос в развитието на американския
мюзикъл. Бъркли работи с Джуди Гарланд, Мики
Руни, Фред Астер. Един от най-известните филми
– мюзикъли на Астер е “Цилиндър”. Филмът се
смята за емблематичен за двойката Астер-Роджърс.
Художникът на костюмите на Роджърс и Астер е
дизайнера Бернард Нюман. Пример е, и „Ах този
джаз“ с режисьор Боб Фос. С номинации за „Оскар“
за костюми и сценография за художник-постановчик
– Филип Розенберг, Тони Уолтън, Едуард Стюард,
Гари Бринк. Мюзикхолът като жанр е постоянно
предизвикателство за творческия потенциал на Ив Сен
Лоран. Лоран разкрива концепцията си за собствен
стил, като развива една и съща творческа линия и
внушава едни и същи характеристики в сценичния
и в модния костюм. Проблемът, който иска да реши
не е да изгради отделни граници между характера
на двете форми на костюма, а да изгради за себе си,
като творец, система на креативен облик и от там – на
собствен почерк. Емблематичният спектакъл „Трикът
на перата”е поставен през 1961 от Ролан Пти на сцената
на театър „Аlhambra“, по музиката на Жан, Бернард
Деми. Ив Сен Лоран е костюмограф и сценограф. Тази
тенденция е очевидна и при рок и поп изпълнителите.
В Америка първият изпълнител на блус рок е Лони
Макв в средата на 60-те. Известни изпълнители в този
жанр са Пол Бътърфийлд, Джанис Джоплин, Джони
Уинтър и Джими Хендрикс.
Какво биха били рок сцените без костюмите,
осветлението и декора и отново намесата на
дизайнерите е ключова в шоуто. Едва ли могат да
се пропуснат имената на: Бийтълс, Ролинг Стоунс,
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Уайтснейк, Гънс ен роузис, Елвис Пресли, Джони
Холидей, Силви Вартан, Майкъл Джексън, Мадона и
много, и много др., списъка е твърде дълъг. Бийтълс
едни от символите на 60-те, са авангардисти и с начина
на поведение и стил на обличане, поставяйки началото
на нови модни тенденции. Ив Сен Лоран в годините
не рядко е автор на сценичните им костюми, както и
на Серж Гинзбург, Жак Брел, Джони Холидей, Силви
Вартан. През-80 години Жан-Шарл Дьо Кастелбажак
създава сценичните костюмите на Елтън Джон и Мик
Джагър. Томи Хилфигер през 90-години на ХХ-ти век
облича и брандира групата Ролинг Стоунс. Жан-Пол
Голтие създава костюмите за турнето на Мадона, през
90-те. Филип Трейси създава прословутата шапка,
както и сценични костюми за поп певеца Бой Джордж.
Елементите на киноизображението следва да се
разглеждат във връзка с художествената цялост на
филма, защото именно те се използват съзнателно
и в пълния диапазон на действието им. Това,
което зрителя наблюдава, са видимите детайли на
позитивния образ, възприет от окото. Този резултат е
създаден на базата на организирането на изразните
средства на кинематографичните особености на
осветлението и материята в обсега на зрителното поле
в момента на експозицията.Сложната технология на
кинопроизводството изисква сътрудничеството на
редица творци. Художниците са тези, които заедно
с оператора и режисьора държат за характера на
материята в зрителното поле: форма, структура,
цветна селективност, подреждане на отделните
елементи, обхват на виждане, и то само в момента
на експозицията. Костюмът носи интимност, точна
препратка към епохата, нотка на кокетност, свързана
с актуалните за времето модни тенденции, социална
принадлежност, възраст. Зрителят е склонен на
моменти да приема действието на екрана като
събитие от реалния живот, а актьора - като реален
човек. Дрехата е изведена като част от характера,
емоциите на героя, тя е образ в образа (неговата втора
кожа). Костюмът носи в себе си критичен дух и почти
любовно отношение към обикновения човек. Много
често в киното са предпочитани изявени дизайнери
именно поради това, че те придават един различен
привкус на творбата. Внасянето на собствен почерк,
изявен по категоричен начин в кино костюма обогатява
произведението и му придава идентичност.
Примерите са много, ето само някой:
Във филма „ Мартин Руманяк“ с актьорите Жан Габен,
Марлене Дитрих, режисьор Жорж Лякомб, художник
на костюмите е моделиера Жан Десе (1946).
Кристиан Диор е костюмограф на: Рита Хейуърт,
и Марлене Дитрих във филма „Една история в
Монте Карло“, както и на Оливия де Хавиланд, Рита
Хейуърт, Ава Гарднър, Мерилин Монро, Лорън
Бакол, Лиз Тейлър. Диор налага своят моден стил
в кино-костюмите. Едва ли е тайна, че във филма
5
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„Закуска в Тифани“ Одри Хепбърн се обръща към
Живанши, като неин костюмограф. Черната й рокля
е изработена в три екземпляра. Живанши проектира
костюмите на Одри Хепбърн във филма„Сабрина“.
Черната рокля на Одри Хепбърн от филма „Закуска
в Тифани“ се превръща в художествен символ за
актрисата. Жак Фат е костюмограф във филмите
„Между единадесет и дванадесет“ (1948), режисьор
Анри Декоен , „Небрежна оферта“ (1947), режисьор
Анри-Жорж Клузо, „Червените обувки“ (1948), на
режисьорите Майкъл Пауъл и Емерик Пресбургер.
Жак Фат е автор на костюмите на Мойра Шиърър за
„Моментът на истината“ (1952), „Женевиев“ (1953),
режисиран и продуциран от Хенри Корнелиус. Лоран
не само утвърждава елегантната визия на една от
легендарните кинозвезди на френското кино, Катрин
Деньов, но посредством костюмите, които създава,
самият той участва в изграждането на образите в
кинопроизведенията. Лоран създава костюмите и
декора за 9 филма. Киното го среща с творци, като
Луйс Бунюел, Франсоа Трюфо, Ален Рене. Ив Сен Лоран
създава костюми за Жан Маре, Арлети, Зизи Жанмер,
Жана Моро, Клаудия Кардинале, Изабел Аджани,
Катрин Деньов, Силви Вартан, Марлен Жобер. Той
облича очарователната Клаудия Кардинале във филма
„Розовата пантера“, създава костюмите на София
Лорен в екстравагантния филм на режисьора Стенли
Донън „Арабеска“, костюмограф е на Ани Дюпере
във филма„Стависки“. Той облича Катрин Деньов във
филмите: “Дневна красавица”, „Вкусът на живота“,
“Сирената на Мисисипи“, „Последното метро“,“ Лиза“,
„Едно ченге“, „Гладът“. През 1968 г. Джейн Фонда
предизвиква истински фурор във филма „Барбарела“
с костюмите си (режисьор Роже Вадим, музика Морис
Жар). Костюмограф е Пако Рабан. Вдъхновен от
иновативните материи, той придава футуристични
решения на костюмите. Във филма „Високият рус мъж
с черната обувка“ Ги Ларош създава митичния образ
на актрисата Мирей Дарк. В Холивуд за различни
продукции Армани е костюмограф на Робърт де Ниро,
София Лорен, Мишел Пфайфър.
Модата позволява, чрез съвременните технологии да
се създадат материи по нов начин в сценичния и кинокостюма. Модерната технология при производството
на материи стимулира и развитието на технологията
на изработването на костюмите. Платовете влияят найсилно върху фундамента на костюма. Всички средства,
които са на разположение на художника, създават
знаци и функцията на произведението на изкуството е
да означава един обект, среда, да установява знаково
отношение в духа на времето. Творческата провокация
за много от дизайнерите в моделите им тръгва от
ролите в театъра, сценично-музикалните жанрове,
киното. Ролите произлизат съвсем естествено една от
друга във фантазиите им. Драматургията се затваря в
сценичната кутия, снимачната площадка и пр. където
рисунъкът се оформя от релефа на сценичните фигури.
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Това, което не успяват да постигнат драматурзите,
го постига костюмографът и сценографът. Много са
модистите работили за екрана и сцената и вдъхновени
от нея, би било редно да се споменат имената на: Елза
Скапарели, Пиер Балмен, Руди Герних, Кристиан Диор,
Пиер Карден, Юбер дьо Живанши, Ив Сен Лоран,
Кристиан Лакроа, Пол Голтие, Тиери Мюглер, Джон
Галиано и много др..
Връзката със сценичните жанрове и киното може да се
потърси и обратно в креативния акт на дизайнерите.
И тук съществуват множество практики. Пример е
роклята “Сорбе“ на прочутият модист Пол Поаре
вдъхновена от Леон Бакст от „Руския балет. През 1911
г. той представя колекцията си „Хиляда и втората нощ“
изцяло инспирирана от Бакст. Испанецът Кристобал
Баленсиага изгражда творческият си почерк в духа
на скулптиращия си стил и архитектурния си усет в
моделите си на базата на експресивния испански танц
el baile flamenco. Баленсиага променя формата на
асиметричният архитектурен почерк в ритъма на танца.
Алберта Ферети твори изискани романтични модели,
вдъхновена от филмите на италианския режисьор
Федерико Фелини: „Светлините на вариетето“,
„Сладък живот“, „Любовта“,“ Бокачо 70“,“Джинджър и
Фред“. Долче и Габана, често в тематичните си ревюта
черпят вдъхновение от емблематични кинотворби.
Сицилианското влияние в строгата изчистена линия
на тайора в съчетание с черната дантела, например
са инспирирали от филма „Кръстникът“ на режисьора
Франсис Форд Копола (1972).Женственото присъствие
в творенията си Ели Сааб е преоткрито в легендарния
образ на Мерилин Монро. Възникнала като образ
на наложения стереотип. Личността, на която бе
сведена до продукт на „масовата култура“. Джон
Галиано, прочут с театралната си естетика съчетава
холивудския блясък с изкуството на бурлеската. Този
продължителен, закачлив танц, в който танцьорът
почти се съблича е вече виртуозно изигран от Марлене
Дитрих и Лорън Бакол. Тук дрехата е решена в духа на
сирената от екрана Рита Хейурът.
Образа като правило се препокрива с визията.
Фотографският портрет се съсредоточава обикновено
върху лицето и неговото изражение, отразяващо
вътрешното настроение. Възприемането е много
индивидуално, защото всеки има изградени критерии
за художественост, определени от възпитанието,
образованието и различни обществени и социални
позиции. Холивуд периодично предлага унифицирано
общуване с унифицирани обекти – образи.
Популяризираните образи на актьори и актриси, на
герои и героини, на поведенческа култура, начин на
мислене, начин на живот на приемане и отхвърляне
на съвременността създават и модела за красота,
отключване на вкусови мечти. Рекламата напомня
кое е модерно, демодирано и коригира отношението
към съвременните естетически нагласи: сексапилът,
лицето на кинозвездата са нещо като мостри.
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Образите, които пресъздават звездите са символи,
модели. Чрез тях милиони хора влизат в досег с кумира си,
с мечтите си. Срещат се с екстравагантното, кокетството,
порочните съблазни, лукса, триумфиращото щастие,
физическата красота. Портретната модна фотография,
киноидолът не са толкова характер, индивидуалност,
а много често проекция на несбъднатото, на скритото,
на недостижимото, на цензурираните желания на
потиснатите инстинкти.
Не липсват редица примери, които показват ролята
на фотографията в модата и същевременно те
подчертават връзката на фотографията с нея. Модната
фотография не само съхранява образа, но тя го налага
като го пропагандира и това най-често се случва с
утвърдени кино звезди и модели. На мода през 20-те
години на ХХ-ти век се налагат еманципираните жени,
не непременно красиви, но преди всичко уверени в
себе си. Типът вамп на Грета Гарбо оживява на екрана
с трагични тонове. Италианският благородник,“маркиз
Емилио Пучи предпочита за визията на своята марка
холивудските звезди Елизабет Тейлър и Ингрид
Бергман. Бриджит Бардо, която е смятана за секс идол
е ангажирана от Пучи. В първия си моден ангажимент
за него, е облечена в младежка версия. Така тя се
появява на корицата на списание Elle през май 1949
година и се налага като идол, който не отстъпва на
Мерилин Монро, Елизабет Тейлър и Марин Карол.
Митологизирането на Мерилин Монро е свързано
най-вече с нейната външност. При Монро преобладава
личностното, което се разтваря в символа, в образа,
който носи развлечение и опустошение, и при който
съблазнителността е доминираща. Ава Гарднър,
символ на женствеността през 50-те години на
миналия век е една от музите на Кристиан Диор. Юбер
дьо Живанши превръща в модна икона Одри Хепбърн.
Той е вдъхновен, и от играта на Грейс Кели. Катрин
Деньов е музата на Ив Сен Лоран и редица др. звезди
провокират креативният акт на дизайнерите. Силви
Вартан модната икона на 60-те години, наречена от
списание „Гала“ „неземна красавица, порцелановата
кукла“, също е модел на Ив Сен Лоран и муза на
Лагерфелд. През 70-те е и лице на Роберто Кавали.
През 2006 г. Джанфранко Фере се спира на Джулия
Робъртс за рекламно лице на модната си къща. Мишел
Пфайфър е лице на Джорджо Армани.
Ето защо модната фотография, изпълнена с покритието
на познатия образ от екрана, въздейства е толкова
внушаващо влияние върху произведенията на модата.
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Взаимовръзката между модата и фотографията е
в изразните средства на модата, въздействието,
комуникацията, рекламата.
Въображението е онова, което позволява срещата
и диалога между визията и публиката да се
случват. Всъщност степента на овладяване на
средствата на визията и по-конкретно на костюма
в сценичните изкуства и киното е много важен
въздействащ компонент. Практиката на дизайнера
като костюмограф обогатява творческият му опит.
Сцената създава предпоставки за метаморфозата на
костюма, а именно това е в основата на креативния
акт за дизайнера. Дрехата е част от диалога. Мишел
Фуко характеризира раждането и съпоставянето на
различните възгледи за визията, начина на живот и
поведение в социума, така …“Мислите и чувствата
на модерното човечество са овладени от парите,
за любовта и нейния идеализъм …..““…визията се
превръща в класов феномен пропагандиран от екрана
и медийте“ …

8

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

8/2019

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

онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии ISSN 2535-0447

8/2019

online www.tok-bg.org

9

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

8/2019
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРОПРОПУСКЛИВОСТТА НА РАЗЛИЧНИ
КЛАСОВЕ ШЕВ С МЕТОД А-2, ВОДЕН МЕТОД
Даниел Ангелов

STUDY VAPOR PERMEABILITY OF THE VARIOUS CLASSES STITCH
WITH METHOD A-2,WATER METHOD
Daniel Angelov

Abstract:
Water vapor permeability is studied most frequently used joints in connecting the details of clothing according to standard JIS L1099 -1985 / A-2. By means of this method can be monitored moisture transport
through the material and stitching.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Облеклото се отнася до всяко покритие на човешкото
тяло, което е предназначено за
носене. Носенето на облекло е изключително човешка
характеристика и е характерна черта на почти всички
човешки общества. Размерът и вида на носените дрехи
зависи от функционални, социални съображения
и технологичните възможности на съответното
общество.. Съдържанието на влакна, използвани
за направата на облеклото са предимно полиестер,
полиетилен, кевлар и спандекс смеси, които могат
да бъдат тъкани, плетени и нетъкани, а и списъкът
се увеличава всеки ден. Най-често срещаният метод
при изработването на конфекционни изделия е чрез
шев. Качеството на шева се оценява чрез естетични,
якостни и експлоатационни свойства – [1]. Правилният
избор на шев е от решаващо значение за неговото
изпълнение. Върху качеството му на изпълнение
влияние оказват правилният избор на игла, нейната
геометрия и материал [2-4], както и избора на шевна
машина с подходящ механизъм за преместване на
обработваните материали [5].
Целта на това проучване е да се изследва
паропропускливостта на различни класове шевове
върху един и същ плат за основа.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Водозащитните и водоотблъскващите свойства са
изследвани по стандартните методи [6,7] и са предмет
на други публикации [8,9,10,11]. Сравняването на
паропропускливостта им се извършва въз основа на JIS
L1099 -1985 (Method A-2, Water method) [12]. За целта
се използва термоаналитична везна Precisa LS 120A
SCSс точност до 0,01g. Специалните метални чаши
имат херметичен капак (фиг. 1).
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Фиг.1
Капакът има отвор, в които се затягат пробите след
като в чашата се налее определено ниво количество
дестилирана вода. Пробата се претегля – маса А1(g) и
се поставя в климатизирана камера при температура
T = 40°С ± 2 и с относителна влажност RH = 50% ± 5 –
фиг.2. След един час пробата се изважда от камерата и
се претегля отново маса А2(g) фиг.3. Пропускливостта
на водна пара Р(g/m²h) се определя по следната
формула:

(1)
10

Като материал
за
и з с л е д в а н е
използвахме горска камуфлажна защитна тъкан
„Дунав“ 0108-1 със състав 50% Памук и 50% Полиестер
– производство на „МАК“ АД - фиг.4. В таблица 1 са
показани различни класове шев с които ще бъдат
подготвени опитните образци.
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Фиг.2
където S – лице на площта на пропускливост на водна
пара (cm²).
Като контролен експеримент, с цел изясняване
херметичността на системата използвахме материал
от полистиролна пластина. Резултатът беше нулево
преминаване на влага през материала и не се
наблюдаваше изменение в теглото на пробата.

Фиг.4. Опитен образец
Табл.1. Класове шев за опитните образци

Фиг. 3 Термоаналитична везна
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Табл.1. Опитни данни
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Фиг.5 Паропроводимост на образците

Нанесените данни са за петте образеца и на базата
на тези измервания съгласно формула (1) са дадени
в таблица 2 и е определено и количеството на
преминалата пара през материалите, което е дадено
в графиката на фигура 5.
По този начин се получава реална картина на
проникването на влагата и определяне на защитните
свойства на тъканта и облеклото.

докторантска научна сесия СДНС-2017, Югозападен
университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически
факултет -18 май, 2017 г., ISSN 2367-9441, стр. 224-229

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведените
изследвания
с
помощта
на
термоаналитичната везна и метална чаша с капак
дават основание да се предложи тази методика за
определяне на паропропускливоста и съответно
дишането на защитни тъкани и шевове. От
изследваните обекти най-голяма паропропускливост
има детайла изработен с шев клас 506.

[6] ISO 9865: 1991, Textiles, Determination of Water Repellency of Fabrics by the Bundesmann Rain - shower
Test, International Standards Organisation, 1991.
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[12] JIS L1099 -1985 – Japanese Industrial Standard – Testing Methods for Water Vapour Permeability of Clothes
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Рецензия:

Елена Тодорова и книгата й „Бижуто като знак и
символ”
проф. д-р Емилия Панайотова
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През следващият месец на книжния пазар ще излезе монографията „Бижуто като знак и символ”
на Елена Тодорова. Тя е естествено продължение на творческият й път в областта на накитите, част
от която е самостоятелната й изложба „Бижута“, състояла се през месец май 2018 г. в галерия „Арт
Алея“. Позната на професионалната гилдия с многобройните си награди в областта на дизайна
на монети, Елена Тодорова е дизайнер – ювелир, присъстващ в културния живот с оригиналните
и естетски бижута, определящи я като един от големите експерти в областта на това класическо
изкуство от метали.

Накити от самостоятелната изложба „Бижута“ на Елена Тодорова
В монографията „Бижуто като знак и символ”, Е. Тодорова проследява развитието на
накитите като изкуство и символ за принадлежност към определена общност, религиозно течение,
вид субкултура и др. Те са знаци, изпълняващи функциите на невербална комуникация още от
появяването им в дълбока древност до наши дни. Разгледано е развитието на видовете накити
през историческите периоди, промяната на технологиите, естетиката, господстващите канони в
обособяването на различните стилове. В книгата са намерили място и религиозните и езотеричните
символи на основните религии. Разгледани и анализирани са символите на християнската религия,
на ислямската религия, на юдаизма, на будизма и даоизма, произхода на знаците, символната им
натовареност, значението което имат. Постепенно с напредването на технологиите и значението
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на новите комуникационни средства се оформят и нови знакови системи и модели на обособилите се
нови социални групи, различаващи се по различни признаци: полова, културна, религиозна, възрастова,
спортна, и други. Индивидите в тези социални групи са обединени от общи за тях ценности. Накитът,
белегът, знакът са част от тази нова визуална идентичност и социална роля и дава информация за
мястото, което се заема в определена социална група. Когато американският социолог Дейвид
Рисмен въвежда понятието „субкултура”1 той говори за малцинство, което е обединено от различни
ценности и стил, начин на обличане, на общуване и визуални знаци, включително и накити, които да
се „четат” от другите. Особено значение имат накитите, чиято символика определя принадлежността
към определен религиозен култ, етническа принадлежност или социално-политически убеждения2.
Отделено е място и на военната символика, като особен вид знаци, създадени специално за армията.
Книгата завършва с новите, социално значими диктатори – модните брандове за скъпа бижутерия.
На българския пазар за първи път се представя книга, в която на достъпен език е проследено
символното и знаково значение на бижутата.
Масионис Дж. Социология. 9-е издание. Москва. „Питер“, 2004 г. стр.231-233
2
Lehner E. Symbols, Signs and Signets. Newburyport: Dover Publications, 2012.
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КОЖА И ТЕКСТИЛ – АКТУАЛНОСТ, КОМФОРТ И ЕСТЕТИКА
ас. Елена Атанасова Благова, докторант Югозападен университет „Неофит Рилски“,
Технически факултет-Благоевград, e-mail: elene@abv.bg

LEATHER AND TEXTILE – ACTUALITY, COMFORT AND AESTHETICS
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Assistant prof. Elena Atanasova Blagova, PhD student,
South-West University “Neofit Rilski”, Faculty of Engineering Bulgaria-Blagoevgrad, department “Mechanical engineering and technologies”,
e-mail: elene@abv.bg

Abstract:
In garment production, increasing efficiency, product quality, and reducing material consumption is a permanent process. A suitable way to achieve these goals is by combining different materials for the production of clothing. The combination of leather and textiles is widespread in contemporary fashion, achieving
aesthetics and comfort. Creating and implementing such models require creativity from designers and
technologists and allow the use of identical structural patterns and models to produce a wide variety of
sewing products. The refinement of the combination of materials in different structural sections of the
garments makes it possible to achieve a reconciliation of dimensions and / or visual correction of imperfections of the human figure. Designing garments with materials combining requires good knowledge and
consideration of their properties by specialists - fashion designers, technologists, etc.
Keywords: leather, textile, technology of clothing, fashion design.

РЕЗЮМЕ
В шевното производство повишаването на
ефективността, на качеството на изделията,
както и намаляване на разхода на материал, е
перманентен процес. Подходящ начин да бъдат
постигнати тези цели е чрез комбинирането
на различни материали за изработването на
облекла. Съчетаването на кожа и текстил
е широко разпространено в съвременната
мода, като се постига естетика и комфорт.
Създаването и реализирането на такива
модели, изискват креативност от дизайнерите
и технолозите и позволяват чрез използване
на идентични конструктивни основи да
се получи голямо разнообразие от шевни
изделия. Прецизирането на комбинацията
на материалите в различни конструктивни
участъци на изделията дава възможност
да се постигне съвместяване на размери и/
или визуално коригиране на несъвършенства
на човешката фигура. Проектирането на
облекла с комбиниране на материали изисква
добро познаване и отчитане на свойствата
им от страна на специалистите – дизайнери,
моделиер-конструктори, технолози и т.н.
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Ключови думи: кожа, текстил, технология на
облекло, моден дизайн.
УВОД
Конструирането и моделирането на изделия от
кожа, като цяло е както на изделията от площни
текстилни материали /ПТМ/. При работа с кожи
(естествени или изкуствени) е от съществено
значение да се вземат предвид особеностите на
физико-механичните им свойства [1]. Те трябва да се
отчитат през етапите на проектиране на изделията,
конструирането, конфекционирането, разработването
на технологичната последователност от кроене до
апретура и облагородяване. При моделирането и
изработване на облекла, съчетаващи в себе си кожа
и текстил, е удачно да се комбинират текстил с гладки
кожи или с кожи с къс до средно дълъг косъм, когато те
са в ежедневен или официален стил. Тези ограничения
се налагат както заради естетически съображения,
така и поради специфични технологични изисквания.
За получаване на визуално приемливи обемни форми
и естетически издържан силует на проектираните
изделия е целесъобразно да се използват материали
със сходни свойства – дебелина, структура и др. Това
се налага и поради невъзможността за влаготоплинна
15
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обработка /ВТО/ на кожите. Желаната форма на
изделието се постига единствено по конструктивен
път – срязвания, свивки, допълнителни детайли и др.
По-смели авангардни решения се постигат при избор
на кожа с дълъг косъм и ефектни текстилни материали.
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Статията разглежда приложението на текстилни
материали и кожа, съчетани в едно шевно изделие.
Показани са някои особености в разполагането на
различните материали в общото композиционно
решение,
конструкцията
и
изработването,
произтичащи от техните специфични свойства.
ИЗЛОЖЕНИЕ
За изработване на облекла могат да бъдат използвани
естествени и изкуствени кожи /ИК/ в съчетание с ПТМ.
Тези материали не изискват допълнителна обработка
на краищата на резервите (при облекла с наличие на
хастар), ВТО, а в някои случаи и употреба на укрепващи
материали - незалепващи и залепващи подложки.
Това позволява повишаване на производителността и
намаляване на себестойността на изделието.
Кожените изделия са винаги актуални. Последните
години модните тенденции, водени от хуманни и
екологични съображения, налагат използването на
ИК. Недостатъци на естествената кожа са: по-висока
цена на артикулите; по-голяма водопропускливост;
нетрайност на цвета от външни влияния; добива
се от животни [2]. Ето защо разработката засяга
използването само на ИК и съчетанието им с текстил.
Редица брандове имат в своите колекции кожени или
комбинирани облекла. Elmaira, Pepe jeans, Alert.bg и
много други предлагат елегантни и стилни модели
от ИК и съчетание на текстил в специфични участъци
(фиг. 1 – фиг. 3).

Фиг. 1. Модел есен-зима 2019-2020
на Elmaira
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Фиг. 2. Модел есен-зима Фиг. 3. Модел есен-зима
2019-2020 на Pepe jeans
2019-2020
Физико-механичните и експлоатационни свойства на
ИК наподобяват тези на естествената. ИК представляват
покритие - полиуретан (PU) или поливинилхлорид
(PVC – “Vinyl”), нанесено върху основа - тъкана,
трикотажна или нетъкана. В сравнение с естествената
кожа те имат: по-достъпна цена; устойчивост на вода
и други външни въздействия; прецизност на цвета и
фина изработка; не се добиват от животни.
PVC - изкуствената кожа се изработва чрез
комбиниране на поливинилхлорид със стабилизатори
(за защита), пластификатори (за омекотяване) и смазки
(за да се направи гъвкава), нанесен върху основния
материал. Недостатъците на ИК с PVC покритие са:
трудно се поддават на отпускане; трайно променят
вида си при прегъване; склонност към напукване
и деформация. Тези недостатъци могат да бъдат
избегнати или сведени до минимум при правилен
подбор на материал /кожа с подходящо покритие и
основа/ и правилно съхранение.
PU изкуствената кожа се прави чрез нанасяне на 100%
полиуретаново покритие върху основен материал.
Този вид материал постига най-добрата за момента
имитация на естествената кожа, по отношение на
усещането при допир и външен вид. Освен това PU изкуствената кожа е по-лесна за обработка, относно
декорация и дизайн, което я прави по-скъпа от PVC
кожата. При изработването на този материал не се
отделят никакви вредни съставки, заради което е
наречен еко-кожа. Изделията от PU са по-меки и
създават комфорт при контакт с кожата, по-гъвкави
и дишащи. Използва се за изработване на продукти,
подложени на повече механични третирания, като
дрехите.
ИК с косъм се изработва чрез допълнително
втъкани, вплетени или залепени снопчета влакна в
самата основа. Основата и допълнителните влакна
(имитиращи косъм) могат да бъдат с естествен или
с химичен произход, като се постига увеличаване на
формоустойчивостта и драпируемостта, намалява
16
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Фиг. 4. Модели пролет-лято 2020 на Fendi
се деформирането и свиваемостта на материала.
В същото време материалите са обемни, леки и
износоустойчиви. ИК може да бъде проектирана
и изработена с избрана гъстота, равномерност и
дължина на влакната. Като недостатъци могат да
се споменат неголяма еластичност; заплитане на
влакната, особено в участъците с най-голямо триене;
повишена въздухо и влагопропускливост.
Съчетаването на нееластични кожи и еластични
текстилни
материали
дава
възможност
за
конфигуриране на изделието по формата на тялото.
При прилагането на еластични материали в местата
с най-голямо натоварване на опън (подмишечен
участък, по линия на плещите, лакътя, коляното и др.) се
осигурява безпроблемно и комфортно експлоатиране
на изделието. Освен това се дава възможност да се
комбинират два размера. Тези изделия са подходящи
и за фигури с отклонения от стандартите.
При изделия, в които се използва кожа с косъм, найнатоварените експлоатационно участъци е добре
да бъда изработени или укрепени от друг материал
(кожа без косъм – гладка естествена или изкуствена,
текстил).
Съчетаването на кожа и текстил дава възможност на
студентите, при създаване на модели на облекла,
да развиват своята креативност, дизайнерско
мислене и решаване на казуси породени в етапите на
проектирането и изработването им. Своите творчески
виждания младите инженер-дизайнери пресъздават
в проектите си. За правилния избор на материали, за
всеки един от тях, се провеждат практически тестове
и опити. След анализ на получените резултати се

online www.tok-bg.org

прави преценка за приложението им в конкретно
изделие, конструктивен участък, детайл и др. На тази
база се избират необходимите машини, притежаващи
характеристики за изработването на облеклата.
Според спецификата на всеки материал се определя
вида на иглата [3-5], на транспортния механизъм [6] и
специални технически приспособления /СТП/.
Чрез умелото проектиране на разположението на
детайлите от кожа и текстил в облеклото се постигат
различни визуални и функционални ефекти. При
вертикално разположение на детайлите се издължава
визуално фигурата. Хоризонталното разположение
е удачно да се приложи там, където е необходимо
разширяване, напр. в областта на раменете. Доброто
познаване и умение за комбиниране на цветовете
допълнително подчертава и засилва тези ефекти.
Изборът на мястото и разположението на детайлите
от различните материали се прави, като се цели да се
запази функционалността, вплетена в актуалността на
модните тенденции.
Допълнителен комфорт на изделията се постига,
ако участъците с най-голямо натоварване на опън
се проектират да бъдат изработени от еластични
материали. По този начин не се ограничава свободата
на движенията, както и се осигурява въздухо и
топлопроводимост.
За илюстрация на гореизложеното е представен
проект на студенти за детски облекла-раменни и
поясни изделия. Възложена е задача за проектиране
и изработване на изделия от кожа и текстил,
като заданието е индивидуално, задава се стил и
предназначение. Моделите на фиг. 5 и фиг. 6 са
17
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облекла в ежедневен стил (casual), сезон пролет-есен,
от група за момичета и момчета.
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Раменното облекло - якето от фиг.5 е от ИК и текстил, за
момиче. Долната част на ръкава, страничните детайли
- фианки на предна част и гръб, раменните платки,
яката, както и централния детайл на предната част
са от еластичен текстилен материал /ЕТМ/. Поясното
изделие – пола, е проектирано да се изработи от
плисиран текстилен материал, като само централния
детайл на предната част е ИК.
На фиг.6 е представен модел на яке за момче от същата
възрастова група и същото предназначение. При него
еластичния материал е приложен в следните участъци:
долната част на ръкава, детайли в предна част и гръб,
отделени чрез презраменни шевове, раменните
платки и яката. Поясното изделие е панталон с кантове
в страничните шевове (от линия на талията до линия
на дължината), които са от еластичен материал.
В тази възрастова група децата са много активни,
енергични и с бързопроменящи се телесни измерения.
Така проектирани и изработени, изделията осигуряват
максимален комфорт при носене, като не ограничават
движенията. Изборът на специфичните конструктивни
участъци, с приложени еластични материали,
осигурява добро прилягане на изделието, независимо
от промените на фигурата (до определен етап) – до
два съседни размера.

Фиг. 5. Модел за момиче, стил
ежедневен (casual), сезон
пролет-есен

В своите проектни задания на студентите се поставя
задача да изберат подходящите основни материали
за моделите си, след направени тестове за цветови
комбинации, дебелина на материала, устойчивост,
пилингообразуване и др. Избраните материали се
подлагат на изпитвания в технологичната лаборатория
за установяване на техните възможности за
асемблиране, както и за необходимите спомагателни
материали.
Поради невъзможността за прилагане на ВТО е
необходимо след съединяването на детайлите да се
изминават лицеви бодови редове, с едновременно
укрепване на резервите. Така се постига по-голяма
здравина на шевовете на изделието.
Като цяло технологичната последователност за
изработване на раменни и поясни изделия е според
[7] с изключение на някои особености в специфични
възли и детайли, представени в таблици 1-4.
При съединяване на детайлите от ИК с косъм се следи
да не попадат влакна в шевовете [8]. В процеса на
шиене на машини със зъбен гребен придвижването на
кожата е затруднено, в резултат на което са възможни
някои дефекти като затягане на шева, набиране и
вълнообразност по линията на шева, които трудно се
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Фиг. 6. Модел за момче, стил
ежедневен (casual), сезон пролет-есен
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Технологичен вариант за изработване на специфични възли и детайли при изделия с хастар (или с
изолационен материал и хастар)
Таблица 1

Наименование на
операцията
Изминава
съединителен бодов
ред

Символ
шев

Тип бод

Забележка

Машина за бодов ред
от подклас 301

Машина за бодов ред СТП - „тефлоново“
от подклас 301
краче, шир. на шева- 2
до 5 mm.

Изминава лицев
укрепителен бодов
ред

За да не се получи натрупване на резерви и за по-добро прилягане на изделието в областта на вратната извивка, след
монтирането на яката към изделието, резервите се разтварят и се изминават укрепителни бодови редове.

Технологичен вариант за монтаж на яка към вратна извивка, при изделия с хастар (или с изолационен
материал и хастар)
										Таблица 2
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Наименование на операцията

Символ
шев

Тип бод

Изминава съединителен
бодов ред

Машина за бодов
ред от подклас 301

Изминава лицев укрепителен
бодов ред- яка и основен
детайл

Машина за бодов
ред от подклас 301

Забележка

СТП-„тефлоново“
краче (за ИК), шир.
на шева- 2 до 5 mm.

Технологичен вариант за изработване на специфични възли и детайли без хастар- със залегнати резерви
										
Таблица 3

Наименование на
операцията

Символ
шев

Тип бод

Изминава съединителен
бодов ред

Машина за бодов
ред от подклас 301

Обшиване на резервите

Машина за бодов
ред от подклас 504

Забележка

Технологичен вариант за изработване на специфични възли и детайли без хастар- с разтворени резерви
								
Таблица 4

Наименование на
операцията

Символ
шев

Тип бод

Забележка

Обшиване на резервите на
всеки от детайлите

Машина за бодов
ред от подклас
504

СТП- „тефлоново“
краче (за ИК)

Изминава съединителен
бодов ред

Машина за бодов
ред от подклас
301

Изминава съединителен
бодов ред- яка и основен
детайл

Машина за бодов
ред от подклас
301
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СТП- „тефлоново“
краче (за ИК), шир.
на шева- 2 до 5 mm.
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отстраняват при по-нататъшната обработка. Възможно
е и нараняване на кожата при съединяването на
детайлите. Ето защо е важно правилно да бъдат
избрани СТП и иглата.
При асемблирането на изделия от комбинирани
материали е препоръчително да се използват
конци RAMAFLEX, от 100% полиестер. Те осигуряват
необходимата здравина на шева при опън, тъй като са
еластични, износоустойчиви и с много добър външен
вид.
Еластичността на текстилния материал, осигуряваща
комфорта на изделието е показана на фиг. 7 – в покой
(фиг. 7а) и след опъване (фиг. 7б). Детайлът изработен
от кожа е запазил размерите си.

2. Конопальцева Н. М., Рогов Н. А., Крюкова Н. А.,
Конструирование и технология изготовления одежды
из различных материалов – часть 1 (конструирование
одежды), Москва, Академия, 2007.
3. Paleva-Kadiyska Bl., Classification of the methods to
improve wear resistance and heating the sewing needle,
Journal “Textiles and clothing”, ISSN 1310-912X (print),
2603-302X (online), v. 1, 2017 г., pp. 16-22.
4. Пълева-Кадийска, Бл., М. Данаилова, Особености на
конструкцията на шевната игла – 1 част (класификация),
Сборник доклади на Студентска и докторантска научна
сесия СДНС-2017, Югозападен университет „Неофит
Рилски“, Благоевград, Технически факултет -18 май,
2017 г., ISSN 2367-9441, стр. 218-223.

а)
б)
Фиг. 7. Еластична деформация на текстилния материал
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разгледани са основни свойства на кожата, нейни
предимства и недостатъци. Показани са възможности
за разполагане на различните материали в общото
композиционно решение, според спецификата на
фигурата. Чрез студентски проект „Детски раменни
и поясни изделия, изработени от кожа и текстил“, са
илюстрирани някои особености на конструкцията
и изработването на облекла, произтичащи от
специфични свойства на вложените в тях материали.
Представени са технологични варианти за изработване
на конкретни възли и детайли при изделия с и без
хастар.
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СОЦИАЛНА СИМВОЛИКА НА БИЖУТАТА
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e-mail: leni.art@abv.bg

SOCIAL SYMBOL OF JEWELERY

Elena Todorova - New Bulgarian University
Abstract:
Jewelry, as a special type of symbolic product that reflects the attitudes and expectations of people in
view of the existing socio-economic situation.

онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии ISSN 2535-0447

Key words: jewelery, society, social status
Съвременното социално-икономическо развитие на
обществото има много измерения. Анализаторите
отделят внимание на различните проявления на
икономическата активност. От една страна това са
процесите изцяло в икономическата сфера, от друга
страна е тяхното отражение в социален аспект.
Една от насоките на икономическото поведение
на хората е потреблението на определени стоки и
предмети. В този случай приоритет имат не само
предметите, без които човек не може да съществува,
такива като храна, задоволяване на базови
потребности, но и тези, чието потребление е породено
от стремежа към утвърждаване на определен статус в
обществото - “предметите на лукса”. Потреблението
на такъв характер стоки е в две основни направления:
- Символното значение, което отразява нагласите
и очакванията на хората с оглед на съществуващата
социално-икономическа ситуация.
- Непосредственото капиталовложение с малък
икономически риск от обезценяване.
В категорията “предмети на лукса”, с основание
могат да бъдат включени бижутата. Те не са стоки
от непосредствена необходимост, но определено
отговарят на горните две определения. Какво определя
бижутата, като особен вид продукт, който хората ценят
и искат да притежават на понякога и всяка цена? Дори
стремежа да купуват се запазва в случаите когато
намаляват техните икономически възможности.
Проследявайки историята на костюма1 през вековете,
категорично се налага извода:
- На първо място са тези бижута, които притежават
символно значение и определят социалния статус на
индивида. В тази категория влизат накитите, които
утвърждават върховната роля на един индивид, по
отношение на цялото общество или социална група.
Това са кралската или царска корона (фиг. 1), скиптъра,
огърлицата на кмета, държавните отличия - ордените,
огърлиците на ректор, декан и т.н. Фольфганг Брун, Макс Тильке , История костюма от
древността до нового времени

фиг.1. Короната на английската кралица
Често накитите са пряк израз на демонстрация на
икономически просперитет. Този тип символно
значение на бижутата, дори в съвременните условия,
продължава да оказва съществено въздействие върху
нагласите в обществото. Така например в нашето
общество (както и в редица други намиращи се в преход),
демонстрацията на определен статус посредством
масивни и скъпи бижута, е актуален предимно
в ранния етап от организирането на настоящите
обществено-икономически отношения. Златният
ланец или златната верига (фиг. 2), без да претендират
за особено високо художествено изпълнение,
символизират икономическите възможности на
техния притежател. При това няма особено значение
какви са естетическите качества извън чистия факт на
притежаването. Този аспект, по определение е в сила
тогава, когато социалната структура е нестабилна, а
основните нагласи на значителни групи в обществото
са насочени единствено към оцеляването в сложна и
динамична среда.

1
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фиг.2. Златни ланци
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Съществува и друго значение на накитите, като
възможност за трайна инвестиция. В условията на
държави, при които инвестиционните алтернативи са
малко, наличието на възможности за реализирането
на инвестиционния потенциал са ограничени,
бижутата, особено тези, които са произведени от
благородни метали, се разглеждат от значителна част
от населението като един възможен вариант, който
да позволи запазването на средствата на съответния
човек или семейство за продължителен период
от време3. Този подход към бижутата може да се
разглежда като индикация за нагласите на обществото,
не само към моментното състояние на икономиката,
но и към перспективите за нейното развитие. Това е
особено характерно за обществата в криза. Интересен
феномен в тази посока са номадските народи, при
които жените непрекъснато носят със себе си всички
накити, които имат. Така осигуряват себе си и децата
си в случай на криза (фиг. 5).

фиг.3. Годежен пръстен
- Не на последно място накитите имат голямо значение
за изразяване на религиозната принадлежност на
този, който ги носи (фиг. 4). В този случай символното
значение се определя от това, каква е формата,
изображението на самото бижу, в редица случаи
и какъв е начина на неговата изработка. Често
финансовата стойност е без значение.

фиг.5. Номадски жени,
снимка от проект „Преди да отминат“
от Джими Нелсън

фиг.4. Религиозни символи

Везерфорд Дж. История денег. Борьба за деньги от
песчаника до киберпространства. Москва. ТЕРРА. 2001
г. стр. 92.
3
Barthes R. LE SYSTÈME DE LA MODE ESSAIS DE SÉMIOLOGIE DE LA CULTURE. Editions du Seuil. 1995. P. 120
22
2

Изброените аспекти на символното значение на
бижутата в съвременните условия, продължават да
оказват съществено въздействие върху нагласите в
обществото. Стабилизирането на социалната система,
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При липсата на перспективи за развитие и наличието
на очакване за продължителен период на негативни
тенденции в икономиката, както и наличието на
недоверие към съществуващите икономически и
социални институции, влагането на средства в бижута е
проява на защитен механизъм, активизиран в рамките,
както на индивидуалното, така и на колективното
съзнание. Това, че бижутата в повечето случаи са „с
човека”, му дава възможност да осъществява върху тях
непосредствен контрол (дори в ситуации, при които
този контрол може да бъде изключително рисков), а
това на свой ред му позволява да се чувства сигурен
във факта, че притежава опреден капитал.
Векове наред от голямо значение за хората са имали
символите на принадлежност към малката или
средната група – семейството, териториалният ареал
или определена религиозна общност. Като основни
носители на тези символи са накитите. Дори и днес те
са символ за принадлежност към оределена общност,
религиозно течение, макрогрупа от затворен тип, вид
субкултура и др.
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очертаването на рамките на йерархията, дава своето
отражение и върху символния аспект от използването
на бижутата2.
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- Съществено е значението на бижутата и като символ
на определени социални отношения вътре в конкретна
група. В този случай бижуто се явява като обект на
социална транзакция и определя принадлежността към
социалната общност и всички онези преки социални,
икономически и психологически последствия, които
има тази подкрепа за съответния индивид. Например:
промяната на статуса в обществото на дадена жена
след омъжване се декларира чрез годежен пръстен
или халка (фиг. 3). Векове наред притежанието на
венчален пръстен е бил от първостепенно значение за
всяка жена и е определял нейното място в социалната
група. Дори и сега в много общества е от особено
значение.
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