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ОБЛАСТТА НА ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН 

Борис Сергинов  

 

CONTEMPORARY THEORETICAL RESEARCH ON 

INTERIOR DESIGN THEORY AND PRACTICE 

Boris Serginov 

 

Резюме: Настоящата рецензия представя книгата на д-р Биляна Калоянова 

„Структурен подход в интериорния дизайн през ХХ век“. Научната и 

приложна значимост на публикацията ще е от полза за изследователите и 

професионалистите, работещи в сферата на интериорния дизайн. 

Ключови думи: интериорен дизайн, история на дизайна, културна 

индустрия.  

 

Abstract: The review addresses the book “Structural Approach in Interior Design 

in the Twentieth Century” by Bilyana Kaloyanova, PhD. The scientific and applied 

significance of the publication will benefit researchers and professionals working 

in the field of interior design.  

Keywords: interior design, history of design, cultural industry.  

 

 

През месец април 2022 г. излезе от 

печат книгата „Структурен подход в 

интериорния дизайн през ХХ век“ с 

автор д-р Биляна Калоянова. Тази 

научна работа представя и изследва 

една значителна, незасягана досега теза 

и практически ориентирана теория, 

свързана с подходите в дизайна. 

Публикуваната научна работа отговаря 

по оригинален начин на редица 

въпроси в полето на интериорния 

дизайн, като например: „Какво се случва в сферата на интериорния 

дизайн в исторически и социален план?“, „Какви са подходите в етапите 
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на работа на интериорният дизайнер“, „Какво е структурен подход“ и 

много други теми, прекрасно осветени в този труд. Въпреки че 

еднозначни отговори в областта на изкуството са до голяма степен 

изключени, тъй като това е полето, в което творецът трябва да се чувства 

максимално свободен, да твори, то настоящото издание успява да освети 

и изолира отделни кътчета от това огромно художествено и научно 

пространство. Изкуството и дизайна в настоящия исторически период 

вече не са просто зависими от обществото. Дизайнът съдържа в себе си 

почти всички противоречия, съществуващи в това исторически 

формирало се общество и в тази социална конструкция. Основавайки  се 

на нюансите в работата на дизайнерите, описвайки техните подходи в 

исторически и социален план, в същността си този труд представя нови, 

нестандартни, индивидуални, групови реакции и отношения. От средата 

на XVIII век започва развитието на промишлеността и засилването на 

комерсиализацията, които постепенно превръщат обществото в 

консуматорско. Подобна тенденция на комерсиализация се появява и в 

дизайна. Дизайнът започва да се купува, подобно на другите стоки, и 

донякъде загубва своя чист, отличаващ се от обикновеното всекидневие 

характер.  Поради тези причини намалява възможността да бъде 

противоположност на баналното и  ежедневното. За да бъде продавано, 

новото изкуство и дизайнът започват да се стремят да са функционални, 

полезни и приятни. Този процес е двупосочен – от една страна, това 

комерсиално изкуство и дизайн обхваща пазара и създава ниско-

интелектуален вкус, но, от друга, то добавя възможността да се развива 

именно въз основата на потребителското търсене, ръководено от този 

некултурен вкус. Така се появява „културната индустрия“ – 

определение, формулирано от Теодор Адорно (1903 - 1969 г.) – философ, 

социолог, музиколог, един от най-значимите представители на 

критическата социална теория, развивана от Франкфуртската школа.  
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Настоящото изследване предлага специфичен прочит на 

развитието на интериорния дизайн в западноевропейските и 

северноамериканските изкуство и култура, и изследва съчетанието на 

модернизма в изкуството със структуралистката мисъл в интериорния 

дизайн. Трудът очертава и сигнализира приключването и превръщането 

в парадигма на един културен феномен в полето на интериорния дизайн. 

Структурният подход е изведен от Калоянова до пределна яснота като 

културен, исторически, иконографски образ, носещ се в полето на 

историята и практиката на дизайна. Колкото и да съм съблазнен от 

идеите за исторически разриви и епистемологични сривове, 

културологичните форми и иконически режими, осветени от настоящия 

научен труд, допринасят за изясняването на репресивното статукво на 

структурния и може би формалистичен подход. В същото време, 

социално-икономическите предпоставки на модерния свят в описания 

период са дълбоко проучени от автора в оригиналната им конфигурация 

и много от теоретичните модели, представени от Калоянова са вече 

парадигма в сферата на интериорния дизайн и са се превърнали в част от 

„великите разкази“ на модерността. Обобщенията, до които 

изследователят достига, са един вид самородно злато, до което авторът 

се е добрал със задълбочен интелектуален труд и дълбаене в твърдата 

скала на дизайнерската практика. Лиотар например казва, че 

диалектиката на духа, херменевтиката на смисъла, еманципира 

рационалното или още по-точно еманципира и възражда работата с 

предмети и така създават богатството на духа. В този смисъл, опирайки 

се на Лиотар, може да кажем, че този труд е материална и духовна 

ценност, която обогатява със знания и умения дизайнерската практика и 

практиката на творците, работещи в областта на визуалните изкуства, и 

допринася за по-ясното разбиране на ролята на дизайна в настоящата 

икономическа и социална ситуация. 
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