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За дипломната си работа аз се концентрирам върху произхода на думата 
„гардероб”. Статията в Wikipedia за значението на думата обобщава така:

„In English a garderobe (or privy) has come to mean a primitive toilet in a castle or other medieval 
building, usually a simple hole discharging to the outside. A garderobe tower is tower specifically 
constructed to house such privies, usually projecting from the outer wall of a castle.
According to Frank Bottomley (renowned Medieval Architecture scholar and author of numerous 
books), Garderobes were
“Properly, not a latrine or privy but a small room or large cupboard, usually adjoining the chamber 
or solar and providing safe-keeping for valuable clothes and other possessions of price: cloth, jewels, 
spices, plate and money.”  
This definition is upheld by the Merriam-Webster Online Dictionary which states that the etymol-
ogy of the word garderobe comes to us through Middle English originating from the Old French 
words garder (to watch, to guard) and robe (clothing). The entry provides three definitions for 
garderobe with the first being, “a wardrobe or its contents.” The second definition names a garderobe 
as “a private room” or “bedroom”, while the final definition in the entry for garderobe is “privy.”

Тъкмо френското значение ме интересува. Дума, която описва 
опазването на дрехата. Още по-специално – думата пазя, защитавам, 
вардя. Така името на дипломната ми работа е „ЗАЩИТА”

Защитата вълнува човечеството 
още от най-дълбока древност. 
Предпазването от неприятели е 
широко застъпено във всичко, което 
сме правили още от времето, когато 
сме почнали да удряме два камъка 
един в друг с експериментална 
цел. Винаги сме търсили защита от 
материални и от нематериални сили. 
Затова щитът на рицаря е здрав, тежък 
и непробиваем, а на него е изрисуван 
семеен герб. Изобразените на него 
рисунки и символи носят късмет, пазят 
от зли сили и отблъскват неприятеля.  
Излишно е да се прави опит за 
обзор или исторически поглед върху 
защитата – тя просто присъства 
навсякъде. По-важно е да се спомене, 
че днес живеем с много неща, които 
са имали първоначално опазваща 
цел. Например, много от препоръките 
в китайската система за подредба на 
заобикалящата ни среда Фън Шуй 
са пряко свързани с предпазване 
от нападения. Или накитите – 
първоначално  те са били амулети за 
защита от зли сили. Маските, статуите 
и статуетките са друго често срещано 
явление в различните култури, 
особено източните. Няколко цитата от 
различни източници разказват: /има 
редица свидетелства за това/
В племена по целият свят са 
останали традициите да се 
използват маски със зловещи 
лица за лечителство, отблъскване 
на зли духове, придобиване на 
положителни качества и сила и досег 
с племенните божества. Това се е 
прехвърлило и в редица религии. 
Например  в Хиндуизма богинята 
Дурга, проявление  въплъщение на 

творческата, божествена женска сила, 
се използва в ритуали с маски, където 
поклонниците призовават богинята да 
убие злите демони. В Япония маските 
и статуетките са широко използвани, 
най-вече в шинтоизма. Изглежда, 
повечето от политеистичните 
религии използват маски по някакъв 
начин, докато при по-съвременните 
монотеистични вярвания това не се 
среща толкова често. 

При всички случаи, защитата е пряко 
свързана и с общуването между 
хората. В днешното време, завладяно 
от средствата за масови комуникации 
и дигитална реалност, ситуацията е 
по-интересна от всякога. Интернет, 
навлязъл стабилно и трайно в живота 
на милиони хора, формира едно ново 
поле за действие, една паралелна 
реалност. Многобройните социални 
мрежи, блогването, чатът и прочее 
дейности образуват общества извън 
обкръжаващата ни среда. Тоест 
хора, които не се познават или не 
биха общували в ежедневието си, 
или са далеч един от друг, се срещат 
в мрежата, обменят мисли и се 
обединяват в различни каузи. Това 
поражда нови въпроси, свързани 
със защитата – реалният свят се 
различава от виртуалния по ред 
признаци, а е факт, че младите хора 
участват активно и в единия, и в 
другия.  
Тази колекция е направена, за да 
илюстрира начините за защита в 
двете сфери за общуване на младия 
човек – тази на истинския и тази 
на виртуалният свят. За целта са 
определени, доколкото е възможно, 

параметрите на двете:
Истинският свят – ежедневните 
дейности, движението в градска 
среда, срещите с приятели и познати, 
работата (условно) и т.н. Тази част е 
наречена „Offline”
Виртуалният – сърфирането в мрежата, 
общуването чрез интернет – чатене, 
блогване, коментиране и пр. Това е 
„Online”
Защитен в реалността и защитен 
виртуално са много различни 
ситуации, при все че и в двата случая 
говорим именно за защита от хора. 
Целта на колекцията е да символизира 
тази защита. И в двете и части 
дрехите и аксесоарите действат в 
двете противоположни посоки – от 
една страна, предпазват - поставят 
бариера между носещият ги и 
околните, заявяват позицията му и 
поддържат лека дистанция, карайки 
го да се чувства уютно. Същевременно 
улесняват комуникацията именно 
заради заявената позиция и статуса, 
който внушават, както и заради общото 
си звучене. 
Offline - частта за защитата в реалният 
свят е ориентирана към ежедневните 
дейности, залага на конструкцията в 
дрехата и детайлите. Тяхният замисъл 
е да внушат спокойствие и безопасност 
в ежедневните дейности, да обезпечат 
уют в собствената кожа – неща, които 
са лукс в днешно време. Общуването 
с всички срещнати трябва да е лесно 
и спокойно. Дрехите са удобни, стилът 
клони към спортен, а същевременно са 
и елегантни.
Online – както във виртуалното 
пространство, в тази част на 
колекцията правилата са други. В 
Интернет хората,v които могат да 
навредят, седят зад своеобразни 
маски – измислени имена, картинки, 
които се използват масово и пр., 
ползват абревиатури и емотикони. Тези 
средства за общуване в електронната 
мрежа са универсални, масови, 
лесно приложими, т.е. – анонимни. 
Символичната защита в тази част на 
колекцията е представена от щампите 
и аксесоарите – значки, обици, колиета 
и т.н. Самите облекла са ориентирани 
повече към свободното време. Могат 
да се носят вечер навън с приятели, на 
парти или обществено събитие. 

Колекцията е за Пролет-лято 2010. 
Целевата  група обхваща възрастите 
между малко над 20 до към 30-годишни 
жени и мъже. Тези хора се чувстват 
млади и освободени, водят активен 
социален живот и ползват много 
Интернет. Работата им не изисква 



определен дрескод - имат свободата 
да се обличат както намерят за добре 
и предпочитат да го правят с удобни 
дрехи с тенденция към спортно-
елегантен стил, но и с идеята да 
подхождат и за малко по-официални 
поводи (дамските силуети не губят 
от подчертаната си женственост 
заради спортния елемент, просто са 
по-удобни). Обичат да имат много 
възможности за комбинации в 
облеклото с ограничен брой дрехи, 
ако се налага. Не робуват на модни 
тенденции, но следят и оценяват какво 
се случва и на улицата, и по света – 
чрез Интернет. От там те черпят много 
от идеите си, в т.ч. и за облеклото. 
Могат да участват в обсъждането на 
чужди начини на обличане или модни 
явления, да формират миниобщества 
със сходни виждания за стила. 
Освен да споделят, в Мрежата 
тези млади хора поемат големи 
количества информация. Различните 
онлайн места, които посещават, ги 
бомбардират с микс от снимки, музика, 
статии и като цяло впечатления. 
Те се отлагат в съзнанието на 
потребителите. Възможно е за 
известно време на базата на 
иначе незначителни малки неща, 
разпространени в Мрежата, да се 
развие цяла нова субкултура – така 
че именно малките елементи от 
електронното общество вълнуват 
младите, събират се и се обсъждат 
и, в последна сметка, формират 
личния им вкус. Това, от своя страна, 
рефлектира върху ежедневието им 
- когато даден потребител ползва 
препратки към определени Интернет-
явления или течения, дали в 
облеклото, в думите или в действията 
си, той показва афинитет към темата 
и предизвиква интереса на околните, 
ако са запознати. Така че дрехите от 
тази колекция се опитват също да 
символизират част от теченията в 
онлайн-обществото, най-вече в частта 
“Online”. Елементите в тях – щампи, 
значки и т.н. дискретно подават 
внушения.

Парите, които тези потребители дават 
за дрехи, са малко над средното ниво 
на пазара. Предпочитат да дадат 
малко повече пари за една дреха 
със съзнанието, че правят покупка, 
която ще им служи сравнително 
дълго. Обичат детайла в дрехата и му 
обръщат внимание. Имат желанието 
да изграждат самостоятелно своя 
стил. Ценовата категория може да се 
определи като средна към висока.
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първоначални цветови гами


