
Questionnaire:  Put a tick next to the right answer: 
Въпростник: Отбележи правилния отговор 

 
CHAPTER 1. OUR TEXTILE HISTORY. 
ЧАСТ 1. ИСТОРИЯ НА ТЕКСТИЛА 

 
Italy 

 
1. Which city is specialized in the production of 

silk? 
a. Biella 

  b. Bergamo  

  c. Como 

  d. Prato 
    

7. When were the artificial fibers introduced in 
Italy? 

a. before the first world war 

  b. after the first world war 

  c. before the 2nd world war 

  d. after the 2nd world war 
    

 

Италия 
 

1. Кой град в Италия се е 
специализирал в 
производството на 
коприна? 

a. Биела 

  b. Бергамо  

  c. Комо 

  d. Прато 

    
7. Кога за първи път започва 

използването на изкуствени 
влакна в текстилната 
промишленост на Италия? 

a. Преди Първата Световна Война 

  b. След Първата Световна Война 

  c. Преди Втората Световна Война 
  d. След Втората Световна Война 

 
 
 
  



Greece 
 

11. Approximately what percentage of the EU workers 
in textile industry are working in Greece? 

 
a. 

 
0,25% 

  b. 0,85% 

  c. 1,92% 

  d. 2,5 % 
    

12. What is today’s use of the historical textile factory 
YFANET in Thessaloniki? 

a. Museum 

  b. School 

  c. Anarchist Commune 

  d. Department store 

 

Гърция 
 

11. Приблизително какъв процент от всички 
работници в текстилната индустрия на ЕС 
работят в Гърция? 

 
a. 

 
0,25% 

  b. 0,85% 

  c. 1,92% 

  d. 2,5 % 

    
12. За какво се ползва днес историческата текстилна 

фабрика ИФАНЕТ, Солун? 
a. Музей 

  b. Училище 

  c. Анархическа 
Комуна 

  d. Търговски комплекс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



The UK 
 
13. Who invented the “Flying Shuttle”? a. Henry Ford 

  b. Thomas Edison 

  c. Samuel Morse 

  d. John Kay 

    

14. Which textile industry was considered “healthy” for 

children to work? 

a. Cotton industry 

  b. Wool industry 

  c. Hemp industry 

  d. Silk industry 

 

Великобритания 
 
13. Кой изобрети «Летящата Совалка? a. Хенри Форд 

  b. Томас Едисън 

  c. Самюел Морз 

  d. Джон Кей 

    

14. Коя от текстилните индустрии се е считала за 

«здравословна» за децата-работници? 

a. Памучната индустрия 

  b. Вълнената индустрия 

  c. Конопената индустрия 

  d. Копринената 

индустрия 

 
  



Spain 
 

15. In the Middle Ages, what colour only the king 
could wear, as it was so difficult to get from 
sea shells?  

a. green 

  b. red 

  c. purple 

  d. yellow 

    
16. Why did people stop wearing ruffs in 

Spain in the 17th century? 
a. They made it difficult to 

eat. 

  b. There wasn’t  enough linen 
and lace. 

  c. They gave breathing 
problems. 

  d. The king banned them. 

    
17. What was traditionally used to whiten linen 

in Galicia? 
a. Only soap 

  b. Oakwood ashes in soapy 
water 

  c. Bleach 

  d. Chalk 

    

18. Where are the brands Adolfo Domínguez, 
Roberto Verino and Zara from? 

a. Madrid in Spain 

  b. Galicia in Spain 
  c. Lombardy in Italy  

  d. Yambol in Bulgaria 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Испания и Галиция 
 

15. През Средновековието кой е цветът, който 

само кралете са можели да носят в дрехите 

си, понеце се е придобивал изключително 

трудно от морски миди?  

a. Зелено 

  b. Червено 

  c. Лилаво 

  d. Жълто 

    

16. Каква е причината големите яки с 

плисе да излязат от мода в Испания 

през 17в.? 

a. Затрудняват яденето 

  b. Икономиката не е 
имала достатъчно лен и 
дантела за 
производство 

  c. Затрудняват дишането 

  d. Кралят ги забранява 

    

17. Какво се използва традиционно в Галисия за 

избелване на ленените тъкани? 

a. Сапун само 

  b. Дървесна пепел в 
сапунена вода 

  c. Белина 

  d. Тебешир 

    

18. От къде са търговските марки Адолфо 

Домингез, Роберто Верино и Зара? 

a. Мадрид, Испания 

  b. Галиция, Испания 

  c. Ломбардия, Италия 

  d. Ямбол, България 

 
 
  



Latvia 
 

19. What were the oldest textiles found in Latvia 
made of? 

a. Linen and wool 

  b. Cotton 

  c. Silk 

  d. Nylon 
    

20. When was the spinning wheel first mentioned in 
documents in Latvia? 

a. In the 12th century 

  b. In the 15th century 

  c. In the 2nd century 

  d. In the 17th century 

    

 

Латвия 
 

19. От какво са били направени най-старите 
текстилни платна, намерени в Латвия 

a. Лен и вълна 

  b. Памук 

  c. Коприна 
  d. Наелон 

20. Кога за първи път се споменава за въртящото се 
колело в Латвийски исторически документи? 

a. От 12-и век 

  b. От 15-и век 

  c. От 2-ри век 

  d. От 17-и век 

 
 
 
 
  



Bulgaria 
 

21. What type of fibers has Bulgaria imported for its 
textile and apparel industry before 1989? 

a. cotton 

  b. wool 

  c. silk 

  d. none of the above 
    

22. Who invented the Machine for Fancy Yarns – the 
"Prenomit” technology? 

a. John Kay 

  b. George Mitov 

  c. Joseph Marie 
Jacquard 

  d. Isaac Merritt Singer 

    
 

България 
 

21. Какви видове влакна са били внасяни за 
текстилната индустрия на България преди 
1989г.? 

a. Памук 

  b. Вълна 

  c. Коприна 

  d. Никое от посочените 

    
22. Кой създава Машината за Ефектни Прежди 

– “Преномит” технологията? 
a. Джон Кей 

  b. Георги Митов 

  c. Жозеф Мари Жакард 

  d. Иссак Мерит Сингер 

 
 
 
  



CHAPTER 2: DIGITAL PRINTING 

23 Which is the first type of fabric printing: a. digitized printing 

  b. screen printing 

  c. block printing 

  d. roller printing 

    

28 Fast fashion has become associated with: a. disposable fashion 

  b. stylized fashion 

  c. elegant fashion 

  d. smart fashion 

 

ЧАСТ 2: ДИГИТАЛНО ПРИНТИРАНЕ 

 

23 Кой се счита за най-древния начин на 
щамповане на текстил? 

a. Дигитално 
щамповане 

  b. Щамповане с 
метални плоскости 

  c. Щамповане с 
блокови щампи 

  d. Щамповане с 
цилиндрични щампи 

    

28 Бързата мода се свързва с: a. Мода за еднократна 
употреба 

  b. Стилна мода 

  c. Елегантна мода 

  d. Интелигентна мода 

  



2.   Choose true or false 
 

  True False 

29 block printing is the process by which the fabric is carried 
along a rotating central cylinder 

 F 

30 Digital textile printing uses computer controlled lasers and 
high-pressure jets. 

T  

31 Digital printing does not use transparencies or print frames. T  

32 FOR.TEX is a textile company from Milan.  F 

33 Textile Solution Center is a facility entirely dedicated to 
research, assistance and training. 

T  

 

2.   Избери Вярно или Невярно 
 

  Вярно Невярн
о 

29 Щамповането с блокови щампи е процес, при който 
тъканта се предвижва чрез въртящ се централен 
цилиндър. 

 Не 

30 Дигиталното принтиране използва компютърно 
контролирани лазери и струи под високо налягане. 

Да  

31  
Дигиталното принтиране не използвате прозрачно 
фолио или печатни рамки. 

Да  

32 ФОР.ТЕКСфирма за производството на текстил от 
Милано, Италия. 

 Не 

33 Центърът за Текстилни Решения (Textile Solution Center) 
е институция, изцяло насочена към научните 
изследвания, подпомагане и обучение в областта на 
текстилната индустрия . 

Да  

  



 

CHAPTER 3: INDUSTRIALIZATION, GLOBALIZATION AND 
ECOLOGY 

Част 3: ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И 
ЕКОЛОГИЯ 

 
What is the environmental and social impact of textiles? 

 

34 How much CO2 can we save by recycling a ton of 
textiles? 

a. 1 ton 

  b. 7 tons 

  c. 8 tons 

  d. 10 tons 

 

Екологично и социално влияние на текстилната индустрия 
 

34 Колко въглероден диоксид (СО2) може да се 
предотврати чрез рециклирането на един тон 
текстил? 

a. 1 тон  

  b. 7 тона 

  c. 8 тона 

  d. 10 тона 

 
 
  



Colouring with natural plants 
 

35 What is the best time of day to collect plants 
for colouring textiles? 

a. Just before sunrise 

  b. Just before sunset 

  c. On dry, sunny mornings, 
when the dew has dried off. 

  d. On rainy mornings. 

    

36 Which herbs give brighter and more intense 
colour? 

a. Fresh herbs. 

  b. Dried plants 

  c. Both fresh and dried plants. 

  d. Autumn plants 

 
Оцветяване с естествени багрила 

 

35 Коя е най-подходящата част от деня за 
събиране на растения, с които да се багри 
текстил?  

a. На зазоряване 

  b. При залез 

  c. В суха, слънчева утрин, 
след като росата се е 
изпарила 

  d. В дъждовна утрин 

    

36 От какви растения се придобиват по-ярки 
и наситени цветове? 

a. Прясно-откъснати 
растения 

  b. Сухи растения 

  c. И прясно-откъснати и сухи 
растения 

  d. Есенни растения 

 



  



CHAPTER 4: SPORTSWEAR AND TEXTILE INDUSTRY 
 

37 What was the apparel of athletes in the 
ancient Olympic Games since 720BC? 

a. Light clothing 

  b. Heavy clothing 

  c. No clothing 

  d. A tunic 

    

38 Which was the first Olympic Games totally 
funded by Sponsors? 

a. 1896 Athens 

  b. 1984 Los Angeles 

  c. 2012 London 

  d. 2016 Rio de Janeiro 

 

ЧАСТ 4: СПОРТНИТЕ ДРЕХИ И ТЕКСТИЛНАТА 
ИНДУСТРИЯ 

 

37 Какво е било спортното облекло на атлетите 
от Древните Олимпийски Игри през 720г. 
Преди Христа; 

a. Леки одежди 

  b. Тежки ризници 

  c. Атлетите не са носели 
никакви дрехи 

  d. Тукини 

    

38 Коя е първата Олимпиада, изцяло 
финансирана чрез спонсори? 

a. Атина 1896 

  b. Лос Анджелос 1984 

  c. Лондон 2012 

  d. Рио Де Жанейро 2016  

 


