ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

ТОТКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 97, ГР. ПЛОВДИВ, 4000, БЪЛГАРИЯ
0899 159 725

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

totka.grigorova@abv.bg
българка
24. 09. 1980 Г.

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)

-

-

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Главен асистент в КМНЦ - БАН (05. 2018 г.)
Асистент в КМНЦ - БАН (от 01.12.2017 г.)
Хоноруван преподавател по дисциплините: „История на българското
изобразително изкуство и архитектура“, „История на пластичните изкуства“
„Декоративно изкуство“ и „Живопис“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, педагогически
факултет, катедра Естетическо възпитание (от 02. 10. 2017 г.)
Художник на свободна практика (от 2011 до настоящия момент)
Учител по рисуване, живопис, стенопис (от 2009 до 2011 г.) в НХГ „Цанко
Лавренов”
Художник оформител (от 2008 до 2009 г.) в ЕТ „ АЮМА” Р. Якимова
Млад учител по рисуване, живопис, стенопис (от 2006 до 2008) в НХГ „Цанко
Лавренов”

КМНЦ на БАН – София, ул. „Московска“ № 13
ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
НХГ „Цанко Лавренов” – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 2
ЕТ „ АЮМА” Р. Якимова гр. София, ул. „Козлодуй” 6
Художествено-творческа дейност в сферата на стенопис (проектиране и изпълнение на
техники витраж, мозайка, фреско асеко и др.), живопис, иконография, илюстрация,
рисунка.
Преподаване на професионални, теоретични и практични знания в областа на
изобразителното изкуство и история на изкуството.
Проектантиране и изпълнение на декорации.
Изследовател
Преподавател
Учител
Художник

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

• Основни дейности и отговорности

Професионално обучение на ученици и студенти в областта на изобразителното
изкуство (стенопис, живопис, рисуване, иконография и история на изкуството)
Проектиране, организиране и осъществяване на художествени проекти

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

• Наименование на придобитата
квалификация

Докторант към катедра „Етнология“ във ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ (от 02. 03. 2014
– до 01. 03. 2017 г.)
Магистратура в катедра „Стенопис“ във ФИИ на НХА „Николай Павлович“ София (от 2003
– до 2005 г.)
Бакалавър в катедра „Стенопис“ във ФИИ на НХА „Николай Павлович“ София ( от 1999 –
до 2003 г.)
Средно образование – НХГ „Цанко Лавренов“ Пловдив ( от 1994 – до 1999 г.)
-ПУ „Паисий Хилендарски“, ФИФ. Катедра „Етнология“
-Национална Художествена Академия „ Николай Павлович” – София
Изящен факултет, специалност „Стенопис”
-СХУ „Цанко Лавренов“ Пловдив
Стенопис и стенописни техники ( класически и съвременни ), композиция, живопис,
рисуване, иконопис, история на изкуството
Художник
Учител
-Диплома за придобита образователна и научна степен доктор в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, докторска програма - Науки за културата,
№ 1000277, издадена на 17.07.2017г., издадена от ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив.
-Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър,
серия НХА-05, № 200744, рег.№ 1309/18.04.2005 г. , издадена от НХА „Николай Павлович“,
София.
-Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър,
серия НХА-03, №200469, рег.№ 1060/25.11.2003г., издадена от НХА „Николай Павлович“,
София.
-Свидетелство за професионална квалификация – Учител по изобразително изкуство от
първи до дванайсети клас в общообразователни и професионални училища, Серия С-03
№030104, с рег.№1061/2003 г., издадена от НХА „Николай Павлович“, София.
-Диплома за средно специално образование по изкуствата и културата, серия А-99, №
01005, рег. № 765/15.07. 1999 г., издадена от СХУ за изящни изкуства „Цанко Лавренов“,
Пловдив.

• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Английски, Руски
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Работа в колектив ,както като ръководещ колектива, така и като изпълнител. Придобила
съм уменията си за работа в колектив в творчески колективи, в които съм учавствала (при
изпълнение на стенописни произведения с различни мащаби и техники), като ръководител
на мои проекти, така и като изпълнител. Придобития от мен учителски опит в НХГ „Цанко
Лавренов“ и като преподавател по рисуване даващ частни уроци за кандидат студенти
също допринасят за развитието на уменията ми.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Организационните ми умения са свързани с организация на цялостното изпълнение на
стенописи ( в различни техники) в конкретна архитектурна среда, и управление на целия
процес от проектирането до изпълнение в материал. Придобити в НХА и
професионалната ми практика като художник стенописец.
Притежавам умения за структуриране и осъществяване на образователен процес с
професионална и любителска насока, придобити в преподавателският ми опит.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Работя с компютър и всички машини свързани с обработката на материали свързани с
художествените ми реализации ( стъкло, камък и др.). Придобила съм уменията си в НХА
и в личният си професионален опит.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Притежавам изобразителни художествени умения, развит естетически вкус, свободно
боравя с всички изразни средства на изящното изобразително изкуство и с
изкуствоведската терминология, придобити в НХА и в личният ми професионално творчески опит.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Категория Б

[ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА
ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]

[ Опишете всички приложения. ]

За повече информация:
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