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РЕЗЮМЕ — Настоящата статия е фокусирана върху съвременното разбиране на дизайна. Описани 

са отделни елементи, взаимодействащи с цел постигане на общия аспект на дизайнерско решение. 

Основният акцент е поставен върху значението на социалните нагласи като основен фактор за 

приемане на дизайнерски продукти. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Дизайнът като обект на разбиране 

 

За да може определен обект да бъде разбран, той трябва да бъде анализиран от гледна 

точка на основните си признаци1. В този смисъл дизайнът не прави изключение. Основният 

признак на дизайна е, че той съпровожда човека във всеки момент от неговия живот. 

Дизайнът не е просто формата и устройството на жилището или наличието на дрехи с 

определен стил и модел. Той намира своето проявление и в средствата за транспорт, начина 

на комуникация, особеностите на трудовата дейност и почивка. Това позволява да определим 

дизайна като сложна структура, която не е случайно комбиниране на определени елементи, а е 

подредена по начин, който се счита за обществено приемлив2. Така, дизайнът може да бъде 

представен като система, която има своята структура и обединява различни части, върху 

които оказват въздействие и други системи. Част от тях са наложени  от средата, т.е. те не 

зависят от непосредствената воля на индивида. Други елементи се определят от психическата 

и етическа нагласа, от това по какъв начин човек възприема и разбира света около себе си.  

От казаното следва, че за да се разбере дизайнът, трябва да бъдат изяснени неговите 

съставни елементи и техните характеристики. Заедно с това, трябва да се отчита, че всяка нова 

система, дори съставена от ясно определими части не е механичен сбор от тях. Тя придобива 

нови характеристики, различни от характеристиките на изграждащите я елементи.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

 

Дизайнът като двукомпонентна система 

 

Ако се анализират заобикалящите ни предмети в които участва дизайна (а това 

практически са всички обекти около нас), то лесно може да се установи, че за избора ни на 

един или друг обект влияние оказват два основни елемента:  

- качествата на самият обект, неговите потребителски свойства; 

- нашите предпочитания относно допълнителните характеристики на обекта – размер, 

цвят, форма и др.  

 Това е така, защото върху дизайна оказват влияние два основни фактора - утилитарният 

фактор, и естетическите качества3 на съответния обект на дизайна, който на свой ред отразява 

нашите предпочитания, както и господстващия в обществото естетически стил.(Фиг.1) 

                                                 
1 Holm, Ivar (2006). Ideas and Beliefs in Architecture and Industrial design: How attitudes, orientations and underlying 

assumptions shape the built environment. Oslo School of Architecture and Design. ISBN 82-547-0174-1 

2 Coyne, Richard (1990). "Logic of design actions". Knowledge-Based Systems. 3 (4): 242–257. doi:10.1016/0950-

7051(90)90103-o. ISSN 0950-7051 

3 Kelly, Michael (Editor in Chief) (1998) Encyclopedia of Aesthetics. New York, Oxford, Oxford University ; ISBN 

978-0-19-511307-5 
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Фиг.1 

(Фиг.1) Кани от метал и стъкло в стил сецесион - съвакупност от функция и типична за времето 

естетика, Източник:  Bröhan Museum Berlin. 

 

За разбирането на дизайна е важно да се знае, по какъв начин тези два елемента се 

съчетават, как ние правим избор при покупка на едни или други предмети и какви 

допълнителни характеристики тези предмети трябва да притежават.  

Първото ограничение на системата дизайн се налага от самата природа. Действително, ако 

предположим, че ние се намираме в екваториалния пояс на нашата планета, то би било 

странно да се безпокоим за топли дрехи и обувки. Съвършено различно е обаче това 

положение, когато говорим за местонахождение близо до двата полюса. Затова и  първото 

ограничение на системата дизайн се налага от природната среда, която пряко и 

непосредствено оказва въздействие върху жизнената среда на човека, която той изгражда 

именно благодарение на дизайна.(Фиг.2,3)  

 

                             

                 Фиг.2        Фиг.3 

(Фиг.2) Аутфит за студено време    (Фиг.3) Аутфит за топло време  
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Второто ограничение е свързано с това, в какво общество живеем. Какви са основните 

естетически нагласи, които съществуват в определения исторически период. Второто 

ограничение, което изпитва върху себе си дизайна, е ограничението на социалните 

отношения, културата и съществуващата в момента мода и стил4.(Фиг.4) 

 

 

      Фиг.4 

 

(Фиг.4) Дизайн на различни предмети от 1950 г. – в тях е отразена съществуващата тогава мода 

 

Третото ограничение е свързано с нашето вътрешно разбиране на средата, в която ние 

живеем. Предметната среда, която човек изгражда не се повява от само себе си. Тя е резултат 

на естетическите нагласи, възпитание и образование на конкретния човек.  

Казаното по-горе ни позволява да дадем определение за дизайна5. Това е творческа 

дейност на човека при избора на утилитарни и естетични качества на предметите и 

обстоятелствата, които изграждат неговата жизнена среда. Дизайнът често се разглежда 

единствено като комбинация от стилове, техники и анализи. Той е по-скоро комбинация от 

знания от различни области, които намират своето място в различните видове дизайн:   моден, 

интериорен, продуктов и други, които са свързани с големи и водещи индустрии.  

   

Личностни аспекти на разбирането за дизайн. 

 

Разбирането на всеки обект зависи от това до каква степен и в какви граници човек 

разглежда този обект като значим за себе си.  

                                                 
4 За  мода и стил, вж. Кр. Савова, Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции. София: 

„Графимакс 02“ ООД, 2017, 13-14, 21-28 

 

5 Faste, R. (2001). "The Human Challenge in Engineering Design (PDF). International Journal of Engineering 

Education. 17 (4–5): 327–331. 
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Същинският анализ на дизайна трябва да започне от психологическите аспекти на 

процеса на разбирането на дизайна. 

На първо място, за да бъде нещо разбрано и харесано, най-важното е въпросният обект 

да бъде възприет. Тоест, една от най-съществените функции за разбирането на дизайна 

изпълнява човешкото възприятие. То представлява сложен процес, който е обусловен както от 

индивидуалните качества на човека, така и от социалната среда, в която той е израсъл и живее 

към определен момент от време. Върху процеса на възприятието оказват въздействие 

многобройни фактори - усещанията за естетика, механизмите за преработка на получената 

информация, както и психологическите аспекти на реакцията на човека по отношение на 

възприемания обект. 

На следващо, но далеч не по важност място, трябва да се посочи психологическата 

функция на вниманието. То е онзи „разпределител” на възприятието, който насочва 

психическата активност на човека към един или друг предмет. 

Нито разбирането, нито вниманието могат да намерят своето приложение при 

изграждането и разбирането на дизайна, ако те не бъдат ръководени от рационални 

механизми. Тези механизми на свой ред се определят от когнитивните процеси на човешката 

психика. Действително, ако определен предмет не бъде „включен” в определени жизнени 

обстоятелства, в които човекът попада, то този предмет няма да има някакво значение за него. 

Предпочитанията на човека в значителна степен са пряка проекция на неговите емоции. Това 

означава, че за разбирането, особено на естетическите качества на определен предмет, 

съществено значение има емоционалната нагласа. Тя е сложна система, която в значителна 

степен е повлияна както от особеностите на конкретния човек, така и от социалната среда, в 

която той живее. Както вече казахме, изграждането на жизнената среда, т.е. дизайнът не може 

да бъде осъществен или разбран, ако за това няма воля на конкретния човек. Тоест от 

съществено значение е и волевата сфера на човека. 

Пълноценното разбиране на дизайна не е възможно, ако не бъде разгледан самият процес 

на осъществяване на тази дейност.(Фиг.6,7) 

    

     Фиг.6    Фиг.7 

 

(Фиг.6,7)Етапи на проектиране на бижута 

 

Както е известно, преди да се осъществи каквато и да е дейност е необходимо в 

съзнанието на човек да съществува план за нейното създаване. Това означава, че трябва да 

бъде ясен процесът на проектиране на определено дизайнерско решение. Проектирането 

изисква да се осъществят следните основни дейности - определяне на целите, определяне на 

ресурсите, разграничаване на отделните етапи на създаване и характеристиките на крайния 
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резултат, който трябва да бъде постигнат. За да могат тези дейности да бъдат реализирани в 

процеса на проектирането, следва да се прилагат някакви стратегии, които на основата на 

съществуващата практика са доказали своята ефективност. Тоест за разбирането на дизайна е 

необходимо доброто познаване на същността и стратегиите за осъществяване на 

проектирането. 

 

         Структурно-функционални особености на разбирането на дизайна 

 

За да бъде разбран дизайнът, той трябва да бъде „разделен” на основните части 

съставляващи тази област от човешката дейност.  

Сред основните елементи, които трябва да бъдат изяснени са: 

- Формата. Тя определя границите на отделните предмети, тяхното участие в рамките на 

системата „жизнена среда” на човека, а често е и фактор за модела, по който човекът 

възприема определен предмет. 

- Цвят. Цветът е  характеристика на всеки предмет, който оказва водещо влияние върху 

възприятието на един или друг обект от жизнената среда на човека. 

-Ергономия и функционалност. Ергономията е научна област, която изучава 

интеграцията на техническите изделия към особеностите на човека като биологично 

същество. Тя е от съществено значение за разбирането на дизайна, тъй като всеки елемент от 

жизнената среда, който не е адаптиран към конкретните потребности на човека не е в 

състояние да изпълнява тези функции, за които той е включен в жизнената среда.  

- Композиция. Композицията представлява естечески издържана организация на всички  

изброени по-нагоре елементи.(Фиг.8) 

 

 

Фиг.8 

(Фиг.8) Ергономичен офис стол 

 

Функционалността също така е важен аспект на жизнената среда. Ако определен неин 
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елемент не е функционален, т.е. не подпомага по определен начин живота на човека, той не 

би могъл да намери място в неговата жизнена среда. Разбирането за функционалност е от 

съществено значение при проектирането на обектите на дизайна; 

- Знакови елементи на дизайна; 

Редица учени посочват, че човекът е единственото същество на планетата, което е в 

състояние да разбира и използва знаци и символи. Знакът представлява определен 

материален обект, който символизира друг материален или нематериален обект, който в 

конкретния момент не се намира на конкретното място.  

Символите изпълват целият живот на човека и се определят от културата към която той 

принадлежи, особеностите на неговото развитие и личната му история. Напълно естествено 

е всеки човек да иска неговата жизнена среда да съдържа онези символи, които са му 

близки и познати. Знаковите системи се изучават от областта на знанието наречена 

семиотика, която включва различни области на прилагане на знаковите системи. 

Познаването на знаковите системи е важен елемент от разбирането на дизайна6.(Фиг.9) 

 

Фиг.9 

(Фиг.9)Цветовото обозначаване на кранчетата за студена и топла вода показва, че цветът може да 

има знаково значение според контекста 

 

  

В практиката се различават много видове дизайн: 

- архитектурен дизайн - разглеждащ общите граници на жизнената среда, материализирана 

в различни по вид сгради; 

- интериорен дизайн - разглеждащ особеностите на вътрешния облик на различни 

помещения; 

- ландшафтен дизайн - занимаващ се със съчетаването на жизнената среда на човека с 

природната среда в която той съществува; 

- медицински дизайн - изграждащ особена област от жизнената среда на човека в която той 

осъществява грижи за здравето си; 

- промишлен дизайн – създаващ всички форми на материални предмети, които човек 

                                                 

6 Petrilli. S. (2009)  Semiotics as semioethics in the era of global communication. Semiotica, 173 (1-4), 343-347, 353-

354, 359 
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използва в своя бит и работа. Тук могат да съществуват отделни подформи на промишленият 

дизайн - дизайн на битовите предмети и уреди, дизайн на транспортни средства и съоръжения, 

дизайн на изделията на труда и др.; 

- дизайн на облекло и аксесоари - определящ „външната същност” на човека, т.е. това, 

което той облича върху себе си и според което в значителна степен е възприеман от 

другите хора7; 

- графичен дизайн - който се занимава с различните форми на визуално възприеманата 

от човека информация. 

Всеки от видовете дизайн се оценява според неговата функционалност и естетически 

качества.  

            

 Перспективи пред дизайна 

 

За разбирането на дизайна трябва да се очертаят и какви са перспективите пред този вид 

дейност. Дизайнът е тясно обвързан с развитието на технологигичните възможности, затова 

неговите перспективи са тясно обвързани с развитието на техниката и науката. Очакванията за 

бурно развитие на нанотехнологии в близките десетилетия оказват пряко влияние върху 

перспективите на дизайна8. Тези перспективи са свързани с нови качества на такива 

традиционни предмети като приборите от бита, начина на изграждане на сградите, 

значителното разширяване на художествените и символните елементи, заложени в 

дизайнерските решения9. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дизайнът обаче не се състои само от технически компоненти. Той е елемент на средата, 

в която съществува човека. Очакванията са, че дизайнът на бъдещето значително по-пълно ще 

интегрира в себе си отделните природни системи. Очертаването на перспективите пред 

дизайна е свързано със съществуващи тенденции в тази област. Като най-перспективни сфери 

на съвременния  дизайн могат да се определят следните: 

- устойчивият дизайн - предполага развитието на жизнената среда на човека в хармония 

с останалите системи - социални и природни. 

 - зеленият дизайн - предполага използването на природните системи, като част от 

жизнената среда на човека. Така се реализира отколешният стремеж на човечеството не за 

„съперничество”, а за „сътрудничество” и взаимодействие с природата.  

 

 

                                                 

7 Василева, Я. Креативни идеи в съвременния моден дизайн, Научни трудове на русенски университет, 2012, 

серия 1.2, стр. 340-343, ISSN 1311-3321 
8 Тодорова, Е. (2020) Бижуто като знак и символ. БУЛГЕД, p.144-155 

9 Schön, D.A. (1983) The reflective practitioner: How professionals think in action, Basic Books, USA. 
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