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Благодарение на големи компании като Google, 
Etsy и Amazon основаващият се на природата 
дизайн се превърна в трайна тенденция  
в архитектурата

Юлия Уршева

ЗА ПРЪВ ПЪТ БИОФИЛНИЯТ ДИЗАЙН 
се споменава от Едуард Уилсън в 
книгата му от 1984 г. „Биофилия“. 
Известен биолог от Харвардския 
университет, Уилсън обяснява 
вроденото привличане на човека 
към природата и стремежа му да 
я направи част от ежедневието 
си. Именно тази идея е залегнала в 
биофилния дизайн – неговата цел е 
да създава архитектура като про-
дължение на природата.

Биофилният дизайн разчита 
на визуални картини, текстури, 
звуци и аромати от природата за 
създаването на среда, която кара 
хората да се почувстват сякаш 
са на разходка в гората. Или по-
просто казано, той се стреми да 
включва естествени елементи 
в съвременната архитектура. 
Благодарение на големи компа-
нии като Google, Etsy и Amazon, 
които внедряват принципите на 
биофилния дизайн в своите офис 
сгради с цел да увеличат произ-
водителността на служителите 
си и да намалят стреса на работ-

ното място, той се превръща в 
трайна тенденция.

Ползите от биофилния 
дизайн
Не е тайна, че съвременният човек 
прекарва много време между че-
тири стени, отделен от околния 
свят. С нарастващия фокус върху 
здравословния начин на живот, 
себепознанието и личностното 
развитие обаче хората започват 
да осъзнават, че щом сме прину-
дени да прекарваме толкова време 
затворени, трябва да се докосваме 
до повече елементи от природата 
на работното място.

Вече има немалко проучвания, 
които показват, че служители, 
работещи в среда с естествени 
елементи, се чувстват по-добре 
и работят по-усърдно. Например, 
когато сградите улавят движе-
нието на слънцето в небето чрез 
използването на прозорци, тексту-
ри и архитектурни детайли, тези 
динамични сенки и светлинни лъчи 
ни свързват с времето от деноно-

щието, сезона и вътрешните ни 
биоритми. Такива пространства 
имат траен и лечебен ефект и ни 
помагат да сме по-здрави, да се 
концертираме по-лесно и да сме 
по-продуктивни.

Като цяло все повече архитекти 
търсят в своята работа начини как 
да се премахнат преградите меж-
ду вътрешното пространство и 
външния свят. Големи компании 
като Google, Etsy и Amazon вече 
са приложили биофилния дизайн в 
офисите си, за да създадат по-здра-
вословна среда за своите служите-
ли. В тях разнообразни динамични, 
разчупени пространства откъсват 
хората от бюрата, като имитират 
пространствената изменчивост 
на природата и така постигат по-
голяма концентрация и производи-
телност на служителите.

Как да направим място  
за биофилния дизайн  
в нашето ежедневие
Една от най-хубавите страни на 
биофилния дизайн е неговата гъв-
кавост от гледна точка на мащаба. 
Не е необходимо изцяло да преос-
мисляте или преструктурирате 
едно помещение или сграда, за да 
създадете огромна градина или зе-
лен кът за релакс. Положителният 
ефект може да се постигне с малки 
промени, като например поставя-
нето на повече растения в офиса, 
вертикални зелени стени или сан-
дъчета с цъфтящи летни цветя 
на терасата.

Пространства, вдъхновени от 
мотивите, ритмите и елементи-
те на природата, вършат чудеса 
за духовното и физическото благо-
състояние на хората. Ето няколко 
начина да приложите принципите 
на биофилния дизайн на собствено-
то си работно място.

 y Заоблени форми и елементи. Чо-
векът има дълбок, вроден стре-
меж към заоблените форми. 
Въпреки това нашите сгради 
са доминирани от прави линии 
и ъгли. Да се строят заоблени 
форми, които виждаме във въл-

ните, цветята, мидите, е скъпо 
начинание, но природните мо-
тиви имат своето успокояващо 
действие, дори когато присъст-
ват като мотив в декора. Паната 
от скандинавски мъх позволяват 
да се постигне много в това от-
ношение.

 y Изживяване за всички сетива. 
Изобилие от слънчева светлина 
и отварящи се прозорци не се 
срещат често в съвременните 
офис пространства, но полъхът 
на свеж въздух и ласката на слън-
чевите лъчи ни свързват с при-
родата. Да не забравяме също, че 
често хората излишно включват 
климатиците, когато темпера-
турата навън е едва с няколко 
градуса по-различна. Ако прозо-
рецът до бюрото ви се отваря, 
възползвайте се!

 y Външни пространства в офиса. 
Все по-често виждаме офиси, 
които разполагат с тераса, а тя 
може да се превърне в напълно 
функционално външно простран-
ства. Тук служителите могат да 
се разтъпчат, да усетят вятъра 
и слънцето по кожата, а защо не 
и да поработят в среда, близка до 
природата.

 y Разнообразието на природа-
та. Природата не е монотонна. 
Цветове, форми, пространства 
са в непрекъснат кръговрат и 
промяна. Създаването на прос-
транства, където има място за 
сядане и за стоене прав, което е 
тихо в единия ъгъл и по-шумно в 
другия, преходите между ярки и 
неутрални цветове – всичко това 
може да имитира усещането да 
сме навън сред природата.
Биофилният дизайн става все 

по-популярен благодарение на 
положителното си влияние вър-
ху благосъстоянието на хората. 
Разбирането и използването на 
принципите му са важни в създа-
ването на по-добра градска среда. 
Няма съмнение, че ще виждаме все 
повече пространства, в които жи-
веем, работим и се забавляваме, 
където те са приложени.

Биофилният дизайн – повече 
светлина, свеж въздух и 
зеленина в модерния офис 
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Снимки „Цветни идеи“


