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Abstract: Today, the consumer wants to leave his personal imprint on the products he uses in his everyday life, even though these 
products are tirage. In this way, the concept of "unique" stops associating only with products whose price exceeds the average standards. So 
more and more product designers are focusing on creating cheap editions products remains possible for the individual consumer to 
bring  his personal touch of difference in the purchased product. 
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1. Увод  
Демистифицирането на дизайнерската професия вече е 

факт. На ред с високотехнологичните продукти и тези, 
потребявани заради авторитета на своя бранд, успешно се 
наложи и стратегия, в която потребителят е главното 
действащо лице и едновременно коректив. Демократизирането 
на пазарните пътеки, повишаването на самочувствието на 
потребителя, който е все по-защитен от риск и все по-ухажван 
от търговеца доведе до бърза промяна не само на 
потребителското поведение, но и до промяна на използваната 
лексика. Понятието "уникат" разшири своето значение до 
толкова, че се асоциира с всяка дребна козметична промяна във 
визията на тиражен продукт, без да бъдат засегнати неговите 
функционални свойства. "Ухажването" на потребителя стана 
дори дело на самите дизайнери, насърчавайки го да привнесе 
свой личен елемент на различност в готовото закупено изделие. 

 
2. Предпоставки   
 
- Преситеността на консуматорското общество - културата 

и културните процеси, в това число и дизайна - видени като 
entertainment, развлечение; 

- Следствието - бързината, с която се сменят трендовете не 
позволява задълбочаване на вниманието на консуматора върху 
конкретна идея - в резултат той изисква ( и получава) 
продукти-еднодневки; 

- Лесния достъп до информация и желанието за 
подражаение - да бъдеш като някого другиго; повърхностно 
имитиране, в което липсва същността на оригинала и 
едновременно с това - желание за различност, желание да 
изпъкнеш пред другите, да имаш някакво предимство; 

- Новите технологии и интернет, които позволиха на всеки 
един отделен човек да се самопрезентира изключително лесно 
и бързо, достъп до механизми, с които да влияе върху огромни 
маси от други хора; подхранване на личното его и 
претенцията за уникалност; удовлетворяване на его-манията; 

- Играта, игрова ситуация, забавление; 

- Потребителят като коректив, като последна инстанция  
( да, това е дизайнерски продукт, но АЗ му добавих/ премахнах/ 
следното...); 

  

 

3. Резултати и дискусия 
По долу са приложени примери на дизайнерски продукти - 

осветителни тела. Намесата на потребителя като автор/съавтор 
е предвидена, желана от дизайнера. Тази намеса не 
възпрепятства реализирането на основната функция на 
отделното изделие, а определя различни нива на "съавторсво" 
при потребителя: 

3.1 Ко-дизайн, съвместен дизайн 

В този случай вида и крайния брой на елементите на 
изделието са фиксирани, както и параметрите на неговото 
функциониране. Предвидени са 1, 2 или 3 елемента, които да 
бъдат подредени, аранжирани от потребителя, обикновено на 
посочени от дизайнера места, но давайки на потребителя 
(илюзорната) представа за съучастие, за собствената му 
важност.

 
Фиг. 1. 1x1 desk lamp на Victor Vetterlein - Цветната неопренова  
лента винаги трябва да е опорен елемент, но потребителят е 
"свободен" да формира основата в свои собствени конфигурации, дава 
му се  свобода да "персонализира" лампата. 
 

 
 
Фиг.2. Zufall T на Ingo Maurer - Активен подход  към съавторство с 
потребителя - гъвкавото силоконово рамо трябва да определи 
посоката на светлината, а междувременно и "персоналния" вид 
(изглед) на продукта. 
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Фиг..3 Аngelin lamp на Constance Guisset - Метална структура и неон, 
обгърнати от три ролки хартия. Интензитетът на светлината се 
променя в зависимост от конфигурирането и плътността на слоевете 
хартиените ленти. Активен подход за съавторство с потребителя.  

 
 
3.2 Демистифициране на авторитета на специалиста 

Подходът в този случай убедено противостои на 
традицията на дизайнерската професия - да бъдат създавани 
образци, които да бъдат категоричен, конкретен пример за 
технологиите и културните процеси на дадена епоха.  

Този подход предвижда използването на определени 
елементи в една система, но не конкретизира техния брой, 
конфигуриране един спрямо друг и спрямо заеманото 
пространство; дава възможност за фактическа, физическа 
промяна на структурата на продукта, както и привнасяне на 
елементи, които не са били първоначално предвидени в 
комплекта елементи на закупения продукт; или подмяната на 
оригиналните елементи с други, по личната преценка на 
ползвателя.

 
Фиг.4. SHY на Bec Brittain - Няма дефиниране на една или 

няколко форми; броят на лед-тръбите и вида и броя на сглобките 
следва да бъде определен от потребителя спрямо наличното 
пространство. Би могла да се постигне не само различна форма, но и 
различен тип осветително тяло/осветителна 
система.

Фиг.5. Zettel на Ingo Maurer - Неръждаема стомана, термоустойчива 
сатенено-матирано стъкло, японска  хартия (31 печатни и 49 празни 
листа хартия DIN A5). Осветителното тяло дава на потребителя 
достатъчно "пространство" за свое собствено творчество и може 
да бъде оформено с рехава или гъста структура. Японската хартия е 
много тънка и полупрозрачна, но може да бъде заменена от 
потребителя с каквато и да е друга форматна или неформатна 
хартия, с каквито и да е текстове или изображения. 

 

 

3.3 Игра 

Дава се възможност за себеизява на потребителя, като се 
въвлече в игрова ситуация. Обикновенно възможните 
конфигурации за промяна на визията/структурата на изделието 
са краен, не голям брой. Въпреки това потребителят преживява 
активно "авторството" си, персонализирайки тиражното 
изделие посредством удовлетворение от създадената игрова 
ситуация.

 
Фиг.6. Frank Table Lamp на Pana Objects - изделие, създадено с 

идеята освен за основната си функция и да бъде неодушевен домашен 
любимец.  

 

3.4 Създаване със собствените ръце 

Това ниво на "съавторство" в същност не предоставя на 
потребителя голямо поле за изява на аз-а. По-точно тук става 
въпрос за следване на инструкция, последователност от стъпки 
до достигане на желаната конкретна, определена форма на 
продукта. Няма избор или заместване на елементи - 
потребителят не трансформира нищо, не влага нищо с 
личностно значение - повтаря посочените стъпки, но го прави 
със собствените си ръце. Този факт му дава основание да се 
преперсонифицира като "автор" на тиражния 
продукт.

 
 Фиг.7. Belt+Sund table lamp на  Mirco Kirsch - намесата на 

потребителя е заложена във възможността продуктът да 
осъществи основната си функция. 

 

4. Заключение 
Социалните и културни промени на новото хилядолетие 

доведоха до сериозни промени в дизайнерската професия. На 
една значителна част от потребителите на дизайнерски 
продукти вече не им достига простото следване на авторитети 
и тенденции - те желаят да бъдат създатели на елементи от 
собственото си ежедневие, да бъдат автори, самите те да бъдат 
авторитети.  
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Тази реалност е умело използвана в разработването и 
маркетинга на редица обекти на продуктовия дизайн за 
създаване на реална или илюзорна намеса на редовия 
потребител в процесите на създаване и потребление на 
продукта. Намеса, която не само фигуративно определя 
потребителя като 
автор.

 
Фиг.8. Man created God in his own image - Steven Linch 
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