
Идеи и насоки за 
професионално
ориентиране в 

творческия и културен 
сектор.

Запознай се с 
творците:



Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската 
комисия. Настоящата публикация  отразява единствено 
възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация.



ВЪВЕДЕНИЕ:
• Понастоящем в училищата и колежите слабо се признава, че

занаятчийските умения са възможност за професионална реализация,
което е една от причините за последното проучване на занаятчийския
сектор, проведено за Европейския парламент, в което се установява
огромен спад в броя на младите хора, които се насочват към
професионална реализация в тази област. Асоциацията за културно
наследство на занаятите е съставила "червен списък" на застрашените
занаятчийски умения (който включва няколко вече изчезнали професии).

• Много умения са критично застрашени (като тъкането на столове,
рисуването на знаци върху стъкло, изработването на пиана), като дори
някои форми на традиционно плетиво са включени в застрашения
списък. Ето защо споделянето на умения е от съществено значение не
само за повишаване на осведомеността и интереса, но и като средство за
запознаване на службите за кариерно развитие, консултации и
професионално ориентиране с възможностите на тези професии.



Производители от 
България



Сладкар: 

"Ние присъстваме в най-хубавите моменти от живота на хората..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/-ciAVPjtP_8
https://cascadeproject.eu/careers#confectionbg


По образование съм културолог, но по професия съм сладкар. Имам 
малко сладкарско ателие по поръчка. Нямам никакво образование в 
областта на сладкарството, всичко започна на любителско ниво, но след 
като изкарах няколко курса, а след това придобих квалификация и, 
разбира се, много практика, това се превърна в основната ми професия 
вече 7 години. 

Повечето от нещата научих в ресторантите и хотелите, в които съм 
работила, и именно на тези места придобих основните умения.

Най-важното нещо в тази професия е търпението. Сладкарството е 
професия и процес, в който не можеш да прескочиш нито един етап от 
самото действие, не можеш да бързаш, не можеш да накараш блатовете
да се изпекат по-бързо или да втасат по-бързо, защото рискуваш крайния 
резултат. Точно затова е много важно да имате много търпение, за да 
можете да изчакате всеки един от тези процеси, за да видите крайния 
резултат и да успеете. Независимо от желанието и възможностите ни, 
този процес не може да бъде прескочен. Друго много важно нещо в тази 
професия е любовта към нея, любовта към храната, която приготвяме. 

Един от най-хубавите аспекти на тази професия, който аз лично намирам 
за много удовлетворяващ, е фактът, че присъстваме на най-хубавите 
моменти в живота на хората. Това, което ние, сладкарите, правим, 
присъства във всички най-хубави моменти в човешкия живот. 



Козметик:

"Трябва да надграждате, за да постигнете по-високи цели..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/cNAnLvKSPBE
https://cascadeproject.eu/careers#cosmeticianbg


По професия съм козметик. В гимназията се 
дипломирах като козметик и фризьор и там 
се родиха искрата, тръпката и желанието за 
тази професия. След гимназията се 
квалифицирах с много различни и 
допълнителни курсове и започнах да 
практикувам в София. 

След няколко години прекъсване, за 
съжаление, отново се върнах към тази 
професия, но вече в Лондон. В момента 
завършвам допълнителна квалификация като 
козметик с по-високо ниво на обучение, 
работя от вкъщи и се стремя да развивам 
бизнеса си.

Всеки, който реши да се занимава с каквато и 
да е професия, когато усеща, че това е нещо, 
което го вълнува, получава удовлетворение и 
усеща сладостта на това, което прави. 



Фризьор:

"Сигурн съм, че това е нещо, което прави хората по-щастливи, 
чувстват се по-красиви и имат по-голямо самочувствие..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/u5p-bc4Uc8M
https://cascadeproject.eu/careers#hairbg


По професия съм фризьор. Избрах тази професия, защото 
съм сигурен, че това е нещо, което кара хората да бъдат по-
щастливи, да се чувстват по-красиви и да имат по-голямо 
самочувствие.

Преминах през няколко обучения, чрез които израснах като 
фризьор, като човек дори. Някои от тях са от Академията на 
Loreal или от различни семинари на различни фризьори в 
България и по света, но основната ми квалификация е в 
Академията на Loreal.

Личностните характеристики, които са необходими на 
човек, за да бъде добър фризьор, са не само да си добър в 
работата си, но и да имаш добро ниво на комуникация и 
добро чувство за естетика. Особено в нашата сфера на 
дейност това са нещата, без които човек не може да работи 
гладко и с удоволствие. 

Това, което ме кара да се чувствам удовлетворен, е да 
виждам как хората излизат от салона ми след посещение 
по-щастливи, усмихнати и се чувстват по-красиви, защото 
за мен това са като аплодисменти след концерт. 



Бижутер :

"Всеки, който има желание да се занимава с каквато и да е 
занаятчийска работа, не бива да се спира, а ако има желание, просто 

да започне..." 

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/O49Hpgm3coQ
https://cascadeproject.eu/careers#jewellerbg


Имам средно образование в областта на електронните 
компютри, производството и ремонта и това е основната 
ми професия. Но от много години изработвам бижута, 
защото това ми доставя невероятно удоволствие. 
Първоначално това беше едва ли не сбъдната мечта, но 
когато нещата започнаха да се получават, страстта ми 
към тази дейност стана още по-сериозна. 

В началото работех само за себе си, докато в един 
момент поръчките започнаха да валят, защото показвах 
нещата си на приятели. Направих си страница във 
Facebook и нещата тръгнаха малко по малко. 

За съжаление в един момент трябваше да спра, но след 
известно време започнах отново и това ми донесе още 
по-голямо удоволствие. Изпълва ме с невероятно 
удовлетворение, наистина се наслаждавам на това, 
което правя. Удоволствие е да се занимаваш с такава 
дейност, защото тя те откъсва от ежедневието. 
В повечето случаи правя бижута за подарък или за себе 
си, но имам и много, които са поръчани.



Инструктор по нейрографика:

"Ние водим хората към нови осъзнавания, за да постигнат мечтите си 
по един много красив и творчески начин..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/Rzqp5kn27qs
https://cascadeproject.eu/careers#neurobg


Аз съм инструктор по нейрографика и естетически треньор.
Нейрографиката е нов невероятен инструмент за творчески 
коучинг, създаден преди 8 години, чрез който достигаме до 
подсъзнанието си много бързо, можем да променим начина си 
на мислене и най-хубавото е, че това се случва по много 
красив начин.

Друга част от това обучение, през което преминах за 
инструктор по нейрографика, е естетически коуч. Ние като 
треньори водим хората към нови осъзнавания за постигане на 
мечтите им по красив творчески начин.

Обичам работата си, тя свързва всичко, което съм учила и 
върху което съм работила през годините. Попаднах на 
нейрографиката и започнах да я изучавам преди 3 години. 
Въпреки че е много труден учебен процес, си заслужава всеки
лев и всяка минута и наистина ми харесва да работя с нея.

Изучавах я в руски институт по психология на творчеството, а 
добрата новина е, че сега и в България има такова 
представителство на института, което да обучава инструктори 
по нейрографика.



Художник:

"Удовлетворява ме фактът, че мога да стигна от точка А до точка Б 
абсолютно сама, със собствените си знания и умения..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/SLJUig9qyb0
https://cascadeproject.eu/careers#visionbg


По професия съм художник. Насочиха ме към нея родителите ми, по-специално 
майка ми, която разбра, че имам талант, и ме записа на курсове по рисуване. 
Три години се подготвях за постъпване в Националното училище за изящни 
изкуства- Илия Петров. След гимназията не продължих с курсове или висше 
образование в тази насока, но никога не съм спирала да рисувам. В момента 
съм се съсредоточила предимно върху стенописи и живопис, но рисувам и 
върху всякакви други повърхности като текстил, дърво и всичко, което човек 
може да си представи.

За мен най-важното нещо, когато човек иска да бъде художник, е 
дисциплината, не е важно дали ще започнеш по-рано или по-късно, в живота, 
защото 10% е дарба, а останалите 90% е работа. Човек трябва да се старае да 
бъде продуктивен, гъвкав в професията си и да може да откликва на желанията 
на клиентите. Един художник не може да прави само това, което му харесва, 
иначе няма да просперира. Много е важно да има постоянство, желание да се 
учи, да усвоява нови техники и неща, да познава историята на изкуството, 
перспективата, живописта. 

Това, което ме кара да се чувствам удовлетворена в професията си, е когато 
мога да отговоря на желанията на всеки клиент. Това, че чрез комуникация мога 
да разбера какво иска клиентът и какво си представя (никой не знае какво иска, 
докато не го получи). В крайна сметка аз съм човекът, който чрез интуицията си 
разбира какво е намислил човекът срещу мен, каква цветова гама е избрал, 
какви елементи трябва да присъстват, и композирам според замисъла си.



Производители от 
Обединеното кралство



Майстор на инструменти (и чирак):

"Когато започнах работа, нямах абсолютно никакъв опит, никаква 
квалификация в тази област, но бях готов да се уча и да се 

адаптирам..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/rMWFssY_tK8
https://cascadeproject.eu/careers#instrumentuk


Опитен специалист по ремонт на инструменти:

Влязох в тази професия, завършвайки образованието си в 
сферата и в него ми казаха, че единственият начин да си 
намеря работа е да мина през стандартните процедури, 
разбирате ли? Следване на образованието докрай. Но тъй като 
съм с дислексия, имах трудности в училище и открих, че 
наистина умея да работя с ръцете си. Видях обява във вестника 
за един магазин, който е затворен вече 40 години, и 
предлагаха стажантска позиция за ремонт на дървени духови 
инструменти, така че се присъединих към екипа там. Имаше 
общо дванайсет сервиза, но през периода на работа там хората 
бяха съкратени, така че в крайна сметка аз се занимавах само с 
ремонта на дървени духови инструменти, медни духови 
инструменти, струнни инструменти и доставка на пиана -
всичко това по едно и също време! В крайна сметка работата 
ми беше разнообразна, така че не знаех къде или в кой отдел 
ще работя. 

Най-много ми харесва в работата ми разнообразието, срещите 
с хора, да гледам как хората се представят на сцената, след 
като съм работил по инструментите им. А една от най-големите 
ми радости е проектирането на инструменти, което успя да ме 
накара да пътувам по света. Работих в Европа в продължение 
на седем години и в Пекин в продължение на две години като 
главен дизайнер на Geneva Instruments, което означава, че 
имаш приятели по целия свят. Харесва ми да следя хора във 
Facebook, които са дошли, аз съм им поставил инструментите и 
след това мога да ги видя да свирят с други членове на техните 
групи, както и с известни музиканти и други подобни неща, 
така че наистина ми харесва да правя това. 

[Продължава на следващата страница].



[Продължение]

Преди три години станах професор в LCM - Музикалния колеж в Лийдс, 
който сега е Консерваторията, което ми дава възможност да изнасям 
лекции на тема поправка и дизайн на инструменти. В момента 
планираме турне в Норвегия, Европа, Обединеното кралство, а след това 
и в Америка, където двама от нас ще демонстрират как всъщност можем 
да привлечем хората към тази работа, която върша от 40 години. Всеки 
ден е радост и бих казал, че никога не съм работил нито ден в живота си, 
но очевидно е така. Но това е просто радост. Всеки инструмент, с който 
отваряме кутията, просто не знаем каква ще е следващата ни работа. 

Мисля, че ако трябва да вдъхновя някого да се занимава с подобна 
кариера, то би било да следва мечтата си. Вие сте способни да 
постигнете всичко, което искате, дори и никога да не сте опитвали, 
просто се опитайте да намерите местен магазин, местен майстор на 
инструменти, просто кажете, че много ви се иска да се занимавате с тази 
работа, и тръгнете. Може да се наложи да направите няколко безплатни 
пътувания, за да го направят, но когато покажете страстта си, мисля, че 
това е всичко, което хората искат да видят - страстта, която имате към 
тази работа, и след това можете да я последвате и да направите кариера, 
а когато действително направите кариера и започнете да таксувате 
хората, знаете, че сте толкова добри, колкото сте. Толкова сте добри, 
колкото време и усилия влагате в това, както и уменията, които искате да 
придобиете. Може да откриете, че искате да се занимавате повече с 
преподаване и да поправяте, или да работите на круизни кораби, където 
трябва да се научите, че ако ви падне тапа от саксофона или нещо 
подобно, ако имате основни умения за поправка, можете да поправяте 
собствените си инструменти и да ги поддържате. Така че мисля, че 
според мен, ако трябва да намерите подобна професия не е 
задължително да е на пълно работно време, може да е на почасово, 
стига да ти харесва това, което правиш, просто трябва да изживееш 
мечтата си. Върви към нея.



Чирак по ремонт на инструменти:

Попаднах на тази работа малко случайно, точно след като завърших 
музикалното си образование. Разглеждах онлайн портала на 
университета и там имаше обява за работа, в която се казваше, че 
някой се нуждае от стажант-техник, така че се обадих на номера, 
отидох и оттогава съм тук! В общи линии става въпрос за това да 
дойдеш и да разглобиш някои инструменти, да видиш дали ти 
харесва, да видиш как работи, а на мен просто ми хареса 
физическият аспект, работата с ръцете ми и възможността да видя 
вътрешното функциониране на нещо, с което съм бил толкова 
свързан, но по такъв различен начин. Харесва ми фактът, че мога да 
прекарвам времето си в майсторене и експериментиране с неща, но 
в безопасна среда, да виждам вътрешната работа, да виждам зад 
завесата.

Едно от най-хубавите неща в тази работа е, когато имаш малко дете, 
което току-що е получило инструмента си и е толкова развълнувано 
да започне да свири, а след това отваря калъфа и всичко е лъскаво и 
поправено и то няма търпение да се прибере вкъщи и да започне да 
тренира. Това е наистина удовлетворяваща част от работата - да 
виждаш как следващото поколение музиканти се занимава със 
занаята си и да казваш, че съм имал принос за това, без да имам 
намерение да се карам, всъщност е много приятно да го виждаш.

Това, което бих казал на другите хора, е да опитат, колкото и 
клиширано да звучи, просто да опитат. Когато започнах, нямах 
абсолютно никакъв опит, никаква квалификация в областта, но бях 
готов да се уча и адаптирам и все още съм тук и го правя. Всеки ден е 
процес на учене, но просто се захващайте ако смятате, че това е 
нещо, което може да ви хареса, просто се заемете с него и вижте 
какво ще се случи, защото в крайна сметка всичко може да се 
получи.



Портретен фотограф:

"За да се занимавате с изкуство, не ви е нужно образование..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/dQLCrlEy8CQ
https://cascadeproject.eu/careers#photouk


Започнах да се занимавам с фотография много по-късно поради 
влошено здраве. Трябваше да се откажа от изкуството доста рано в 
училище, защото имах музикална стипендия, а не можех да се 
занимавам с музика и изкуство, така че се отказах от изкуството и 
това означаваше, че се отказах от рисуването, живописта и 
всякакви форми на творческо изразяване. Трябваше да продължа 
и да следвам хода на живота, да отглеждам деца и да работя. И 
мисля, че синдромът на самозванеца означаваше, че чувствах, че 
не мога да се занимавам с изкуство, че не мога да бъда художник. 
Когато си купих първия цифров фотоапарат през 30-те години, се 
промъквах и снимах тайно, защото ме беше доста срам да го 
покажа на хората, мислех си, че тъй като не съм образована в тази 
област, хората биха помислили, че просто си играя или се 
преструвам, и едва сега, когато трябваше да се откажа от 
физическата си работа и да се насоча към творческата си работа, 
осъзнах, че е трябвало да го направя вероятно преди 20 години. 
Върнах се в университета, където завърших специалност 
фотография, която смятам, че ще ми помогне да разбера това. Но 
единственото нещо, което наистина ми помогна, е, че всъщност 
съм много по-добра от много хора в моя курс, а не образованието 
е това, което наистина е необходимо, за да се занимаваш с 
изкуство, просто някак си трябва да следваш сърцето, душата и 
страстта си и да изразяваш себе си открито и честно, и хората ще 
бъдат по-малко осъдителни, отколкото наистина си мислиш, че ще 
бъдат.



Бутиков кетъринг:

"Това просто ме прави много щастлива..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/gupG440SjIo
https://cascadeproject.eu/careers#catereruk


Започнах да се занимавам с кетъринг, 
когато бях на 16, а може би и на 15 
години, работех в магазини за 
сандвичи и кетърингът винаги ми е 
носил пари. 

Любимото ми нещо в кетъринга е, че 
обичам да готвя. Обичам да се въртя в 
кухнята, това е усещането. 

Когато нахраниш хората с хубава храна 
и те я харесат, и са ти много 
благодарни, това ме прави много 
щастлива. 

Обикновено е забавно да се 
занимаваш с готвене, да работиш в 
кухня, да работиш с други хора и е 
много творческо и бих казала, че е 
много добро, ако наистина обичаш да 
произвеждаш неща, а аз обичам. 



Художник на дигитални 
манипулации:

"Това не е пътят, който очаквах да избера..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/wd9_E3DPH0s
https://cascadeproject.eu/careers#digiartuk


Първоначално учих история и планирах да стана учителка, но 
това не се получи, но сега се занимавам с фотография на 
исторически сгради и архитектура и разглеждам различните си 
композиции за това какво прави сградата специална и как я 
превръща в това, което е сега, в сравнение с това, което е 
била. Това не е пътят, по който очаквах да поема, но 
определено е по-вълнуващ, отколкото си мислех, че може да 
бъде, след като не следвах плана си от времето, когато бях на 
15 години. 
Любимото ми нещо в тази дейност е, че все още се уча. Все 
още се занимавам с нещата, които намирам за интересни, а 
сега открих, че и други хора ги намират за интересни. Това е 
много по-цветен начин, вместо просто да четеш някой 
учебник и да очакваш, че ще запомниш всички факти, да 
можеш да ги оживиш и да ги направиш по-интерактивни и 
визуални. 
Може би не винаги планирате тези неща да се случат, но не 
гледайте на това като на провал. Той може да поеме по 
различни пътища и пак да има същото значение. То може да 
доведе до нови и пъстри хора и ценни умения в това, което 
правите, които никога не сте очаквали, че ще бъдат част от 
него. 



Илюстратор:

"Ако ви харесва, следвайте тази посока..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/5OlT1lPkKP8
https://cascadeproject.eu/careers#illustratoruk


Първоначално не се насочих към работата, която в крайна сметка започнах, а си намерих каквато и да е работа, 
когато напуснах училище, защото нямах никаква квалификация и не знаех какво искам да правя. Работих в магазин 
и не чувствах, че това е моето, но не знаех какво е моето, затова се включих в местен арт проект, за да имам какво 
да правя, и това беше абсолютно фантастично. Хората бяха като хора, с които исках да прекарвам времето си, и 
наистина се интересувах от това, което правеха: печатаха на ситопечат; издаваха фензин; местните групи 
репетираха там. Беше просто едно наистина добро място и се чувствах като у дома си, дотолкова, че прекарвах 
повече време там, отколкото вкъщи, и си помислих, че това е, което искам да правя, но не знам какво бих вършил 
като работа. 

И така, това, което направих, беше да направя голям скок и да се откажа от работата си, което беше малко страшно, 
и да прекарвам всеки ден в този арт проект и да придобия много нови умения, които просто усвоих, просто защото 
исках да бъда на това място, хората ги правеха и ми показваха какво да правя, и просто ми стана много интересно. 
И когато бях там, просто почувствах, че това е мястото, на което трябва да бъда и където трябва да бъде животът ми. 
Е, не мислех много за бъдещето, защото предполагам, че ми харесваше толкова много, и си помислих, че винаги 
мога да работя в магазина, защото съм го правил и преди. Ето така някак си влязох в него. А после си помислих, че 
всъщност искам да правя повече от това и искам да го правя постоянно. 

И така, както казах, нямах никаква квалификация, така че си помислих, че всъщност е по-добре да придобия 
някаква, защото ако искам да направя нещо като да отида в университет, което никой от приятелите ми не е правил 
преди, а и семейството ми не е, реших, че е по-добре да придобия някаква квалификация. Така че се върнах във 
вечерното училище по същото време, където учих английски и математика, както и някои други предмети, и тогава 
получих достатъчно квалификации, за да кандидатствам в университет. Не знаех как да го направя, но в колежа, в 
който учех, някой ми помогнаха и аз кандидатствах в университет, като взех цялата работа, която бях свършила в 
художествения колеж, и... Извинете, че пропуснах малко... След това отидох да запиша фундаментален курс, всеки 
ден. Кандидатствах за университет и взех цялата работа, която бях свършила във фундаменталния курс и в арт 
проекта, където бях, когато се отказах от работата си, и получих място в университета, и беше абсолютно 
фантастично. Отново бях с хора, които наистина харесвах, харесвах начина на живот, харесвах начина им на 
мислене. Мисля, че любимата ми част от това беше, че дори когато бях сама, винаги имах произведения на 
изкуството, винаги имах нещо със себе си, това е като да имаш свои специални приятели, дори когато приятелите ти 
не излизаха. Това наистина ми хареса. 

И знаете ли, бих казал на всеки, ако намери нещо, което му доставя удоволствие, и това наистина е посоката, в 
която трябва да се развива, защото основната цел в живота за мен е да се наслаждавате на това, което правите, и 
тогава ще получите щастие от него и ще влезете в контакт с други хора със същото мнение. И всъщност това е 
мястото, на което трябва да бъдеш, а не на работа или в ситуация, в която си с хора, които мислят напълно 
различно, и не си щастлив. Така че моят съвет е, ако това ви харесва, следвайте тази посока и го правете. 



Макраме дизайнер:

"Работата е много тежка, но си заслужава..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/lolKgje9zAg
https://cascadeproject.eu/careers#macrameuk


По някакъв начин попаднах в него, винаги съм била творческа натура. Работих в търговията на 
дребно около 10 години. Когато се преместих в първото си жилище, когато с партньора ми, със 
съпруга ми, купихме първия си дом, започнах да се интересувам от домашен декор и други неща 
и просто започнах. YouTube ми помогна повече от всичко останало. Влязох в YouTube и просто 
потърсих бохо декорации и други неща и просто започнах да изработвам неща оттам. След това, 
тъй като работех в Манчестър с доста хора, които се интересуваха от винтидж и ръчно изработени 
неща, те ми казваха: "Влез в Etsy и сложи работата си в Etsy", защото виждаха нещата, които 
правех за дома си, и казваха: "Влез в Esty", така че го направих и нещата започнаха да се продават. 
И така, едно след друго, продължавах да правя все повече и повече и те продължаваха да се 
продават. 

Когато започнах да се занимавам по-сериозно, тъй като по това време бях бременна, нямах много 
пари, които да инвестирам в курсове или нещо друго. Затова просто влязох в интернет и сама 
потърсих информация. Отидох и потърсих видеоклипове в YouTube и хора, които са правили това 
преди, и там има доста такива, а в YouTube има хора като мен, които просто биха ви помогнали и 
ви показали как да го направите. Има и онлайн общност във Facebook за Etsy. Казвах на хората, че 
се записах в университет и проведох свой собствен курс, създадох свой собствен курс и просто 
направих всичко онлайн, просто намирах видеоклипове и информация и когато работех през 
деня, гледах тези видеоклипове. 

Имам дислексия, така че през целия си живот съм се борила с правописа, с имейли и с нормални 
неща, които за другите хора са доста лесни, а в работата си мога да променя нещата, така че да не 
ми се налага да ги правя толкова често. И така, имам уроци в YouTube, вместо да правя писмени 
уроци, ако това има смисъл, така че мога да избера собствения си път, тъй като като съм с 
дислексия, аз не работя по същия начин, както някой, който не е с дислексия, така че е хубаво, че 
мога да го направя, защото повечето фирми и повечето работни места не се грижат за някой като 
мен, който е с дислексия, по мое мнение. Също така, фактът, че мога да правя каквото си искам и 
когато си искам, така че след като се нахраня, живея близо до провинцията, просто ще отида да се 
разходя и това ми харесва. Ако една седмица чувствам, че не искам да работя много, ами зависи, 
ако съм станал вирусен в някое видео, тогава трябва да работя, но мога да го правя, когато искам 
през деня. Трябва да си много, много, много запален по това, защото няма кой да те мотивира, 
освен теб, така че трябва да можеш да се мотивираш сам. Трябва да си много страстен по 
отношение на това. Това е много тежка работа, но си заслужава.



Производители от 
Италия



Златар:

"За това бижу ще заменим един диамант..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/Vau0JsQbJH0
https://cascadeproject.eu/careers#goldsmithit


Една от работите, извършвани в тази работилница, са отливките от 
изгубен восък: подобен восък се приготвя, в този случай ръчно. След 
това той се отлива в гума, която се изработва ръчно върху метал, който 
може да бъде сребърен, както в този случай. След това се формова с 
тази вулканизирана гума, тя се отваря, тук; този път имаме калъп за 
пръстен, който се запълва с восък, за да се получи избраната форма. Това 
е калъпът; това е артефактът. Това, което ви показвам, не е същият 
пръстен, който е изработен от този калъп, но системата, която 
използвахме, е идентична. 

Тук е дупката в калъпа, където се напълва горещият восък, а тук излиза 
пръстенът. Прави се малък скелет и след това се подготвя гипсът и всичко 
останало. След това работата е завършена: в този случай исках да покажа 
този предмет, който представлява гривна от сребро, която съм 
завършил, за да представя завършена работа. Това е завършено 
произведение от гипс. Тук сме добавили и камък и той е малко по-тъмен. 

Друга работа, която се извършва в златарската работилница, е 
поправката: например този път имаме счупено колие, тук колие с 
брилянти за поправка, кръгъл пръстен с диамант, които обаче липсва 
диамант. За това бижу ще заменим един диамант. Тук пръстен с клъстер 
от три камъка, разположени по обръча, в който ще поставим камъните 
на клиента: ще ги извадим на друго място и ще ги поставим на пръстена.



Професионален музикант:

"Трябва да учиш усърдно, за да играеш добре..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/PLP8S75a_Xs
https://cascadeproject.eu/careers#musicit


Изиграх Травиата "Бриндизи". Започнах да 
свиря, когато бях на 14 години, в градската 
музикална група и учих в консерваторията. За да 
свириш добре, трябва да се учиш усърдно, 
трябва да се упражняваш поне по два часа всеки 
ден. 

Това не е като другите професии: например един 
инженер помни формулите, дори и да не учи 
цял месец, но един музикант се нуждае от много 
ежедневна практика. Това е единственият начин 
да избегнете загубата на контрол над устните, 
пръстите, мозъка и дъха си. За да бъдете 
професионален музикант, трябва да се 
упражнявате поне по два часа на ден. 

Свирил съм класическа музика и поп музика. В 
момента свиря класическа музика в концертни 
групи, затова този път избрах да свиря 
"Бриндизи" от "Травиата". С други думи, 
имитирам мецосопрано - певицата, която пее в 
театрите. 

Какво мога да добавя: да свириш на инструмент 
е прекрасно. Преди всичко свириш за себе си, а 
след това и за другите. Затова повтарям: 
свиренето е прекрасно!



Майстор шивач:

"Нищо не се прави случайно, всичко се проучва щателно..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/YjXzMuYT-5c
https://cascadeproject.eu/careers#tailorit


Здравейте, казвам се Даниел и съм собственик на "Danielle Bespoke 
Shirts" в Сан Салво. Бизнесът ми стартира през 2009 г. и зад гърба си 
имам 20 години опит в производството на ризи по поръчка. 

Продуктите ми се изработват изцяло в тази работилница. Зад него 
стои специално проучване, основано на физиката на клиента; 
позата; а също и на предназначението на ризата. Тук нищо не се 
прави на случаен принцип, всичко се проучва щателно, в 
зависимост от плата; вида на яката; инициалите; маншета. Всичко 
се препоръчва в съответствие с дрескода и правилата на "Бон Тон". 

Трябва да се каже, че за тази дейност се изисква много страст, 
много отдаденост, без която не може да се продължи, сякаш е 
изкуство. В същото време в момента е по-трудно да се работи 
заради повишаването на цените на суровините, фиксираните 
разходи за комунални услуги и т.н. Напоследък клиентът идва тук и 
не харчи толкова, колкото преди. Всъщност той първо трябва да се 
справи с бюджета си и след това да избере как да изработи ризата 
си. Въпреки това цените все още не са непосилни, поне досега, така 
че ще се опитаме да продължим да работим, докато можем.



Производител на пици:

"Всъщност бях пицар четири години и сервитьор две години... "

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/4s8tOsYCsS8
https://cascadeproject.eu/careers#pizzait


Казвам се Алесандро Коладжиоя и съм собственик и 
производител на пици в моята фирма. Аз съм на 32 години. 
Работя тази работа от шест години: Всъщност четири години 
бях пицар, а две години - сервитьор. 

Отворих бизнеса със съдружник, но не се получи добре. Затова 
продължих сам и станах пицар. В моята пицария правя всичко: 
правя собствена закваска, която трябва да се обновява всеки 
ден. Използвам я всеки ден, приготвям тестото и след това 
правя класическите топки. Слагам ги в хладилника в тави. След 
това ги изваждам от хладилника. Омесвам топките и правя 
пиците; пека ги във фурната: Правя всичко на 360 градуса.                                                                    

Е, в момента занаятчийската работа е много трудна, защото 
трябва да си там лично, трябва да си този, който прави нещата. 
За съжаление сега нямам помощници заради проблема с 
доходите. Хората не искат да работят дълго време. Трудно е да 
си пред пещта, твърде горещо е, а заплащането е ниско. Има 
много проблеми от периода на коронавируса до сега и нашият 
вид работа за съжаление се промени към по-лошо... вместо да 
върви нагоре и надолу... клиентите тази година намаляха в 
сравнение с други години, така че ни липсват.



Дигитален художник:

"Избирам изречения, които се опитват да доближат младите хора до 
нашия регион..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/gmyBGq1v59c
https://cascadeproject.eu/careers#digitalartist


Аз съм Спаран и Кумбариск, правя тениски с 
типични фрази от Абруцо от 2017 г. насам, 
въпреки че първоначално марката е родена 
през 2013 г. Избирам изречения, с които се 
опитвам да доближа младите хора до нашия
регион, а също така създавам хубави неща за 
туристите, за да могат те да открият нещо 
повече за нашата култура, когато дойдат в 
нашия регион. 

По време на затварянето заради 
коронавируса имах затруднения поради 
недостиг на размери, потници, черен тип 
цвят, така че не можах да препечатам много 
от марките, които бях направил. Всъщност 
дори и днес не успях да препечатам три 
тениски, защото не е възможно да се намерят 
такива в този специален червен цвят. 
Трябваше да спра да печатам чаши, защото 
цената им се беше удвоила и не можех да 
препечатвам ключодържатели, химикалки и 
малки джаджи, популярни за туристите.



Грънчар занаятчия:

"Нашата работа винаги е стимулираща..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/Coy1TZcQvoM
https://cascadeproject.eu/careers#potterit


Здравейте, казвам се Микела, керамик съм и работя в тази 
работилница от 2001 г. Имаме занаятчийска работилница за 
керамика, в която произвеждаме различни керамични изделия за 
дома, мебели, както и за открито. 

Работата ни е предимно по поръчка. Работилницата ни за керамика 
е посветена например на курсове по керамика за деца, които 
провеждаме както частно в работилницата за керамика, така и в 
училища, където също така позволяваме на децата да изпълняват 
проекти за преустройство. На курсовете и тези дейности е 
посветено много време и това е чудесно, защото работата ни 
винаги е стимулираща: всеки ден трябва да се сблъскваме с нещо 
различно, голямо или малко предизвикателство, в зависимост от 
това какво искат клиентите или какво трябва да осъществим с 
училищата. Затова работата ни понякога е малко уморителна: ние 
никога не спираме да работим! Дори когато се прибираме вкъщи, 
мислим какво трябва да направим, за да свършим работата си по 
най-добрия възможен начин. 

Трябва да имате постоянен стимул да се развивате, да се 
усъвършенствате; да се оглеждате наоколо; да учите; винаги да 
намирате нови решения; да търсите и това, което се прави по 
света, което може да ни помогне и да ни стимулира да го 
адаптираме към нашата собствена действителност, което прави 
работата ни абсолютно уникална.



Производители от 
Полша



Фризьор :

"Професия, която изисква не само умения, но и някакво духовно 
развитие..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/7PrWskTi6Vo
https://cascadeproject.eu/careers#hairpl


Това беше по-скоро съвпадение. А не вид избор на 
кариера. Въпреки факта, че завърших съвсем друго 
училище, реших, че няма да се насоча в тази посока. Че 
трябва да направя нещо повече за себе си. По някакъв 
начин нещо се размърда. Светлината светна.

Професията изисква преди всичко постоянна 
креативност. Защото професията изисква не само 
умения, но и някакво духовно развитие и подходящ 
мироглед.

Ръководните предразположения помагат много в 
творчеството и, разбира се, въображението.

Радва ме, когато и аз, и, разбира се, клиентът, сме 
доволни след завършването на работата ми. 

Всеки, който обмисля тази професия, трябва да чувства, 
че би искал да я върши, защото това не е работа за всеки. 
Тя трябва да се върши от хора, които изпитват нужда да 
променят света. Да променят някого към по-добро.

Разбира се, че работата ми доставя удоволствие. 
Занимавам се с това вече повече от 30 години.



"Желанието да правя дрехи за себе си, които не са общодостъпни..."

допълнителен линк към видеото

Шивач:

https://youtu.be/3FzgJgYojkw
https://cascadeproject.eu/careers#tailorpl


Моят професионален път може би не беше случаен, а желанието ми 
да правя дрехи за себе си, които не бяха общодостъпни, нямаше 
нищо интересно в магазините, а след това, когато приятелите ми 
видяха, че ги правя, започнаха да оказват все по-голям натиск върху 
мен, за да мога да се занимавам с това по-професионално.

Работата ми се състои основно в шиене, съгласуване с клиента на 
формата, която би искал да има, в която би се чувствал най-добре, 
избор на подходящи цветове, изработване на модел за клиента и 
след това клиентът получава дрехата със задоволство. Към днешна 
дата студиото ми работи от 2010 г., но започнах бизнес по-рано, като 
от 2006 г. шиех вкъщи и продавах продукти на Allegro.

Стремежът ми идва от желанието да правя уникални неща, които 
трудно се предлагат в магазините. Смятам, че за да навлезеш в 
професията, първо трябва да се впуснеш в нея. Ако върви добре, 
тогава можеш да... Не знам, трудно ми е да обясня... Човек, който 
обича да шие, обича да твори, мисля, че ще се справи добре с тази 
работа. Нужни са ви креативност, въображение и адаптиране на тази 
творческа форма към клиента.

Точно това, което правя аз, мисля, че си струва да се занимавам с 
него, поради факта, че на практика има малко такива хора, още 
повече че съм специализирана в кожени облекла.



Дърводелец:

"И всичко това е направено от дърво с помощта на ръчни 
инструменти..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/wIQ_L2asNhI
https://cascadeproject.eu/careers#carpenterpl


Дърводелецът работи с дърво, изработва мебели, произвежда 
предмети за бита и всичко това се прави от дърво с помощта на 
ръчни или механични инструменти.

На първо място, трябва да имате малко душа на художник. Защото, 
както вече казах, дърводелецът изработва нещо от материал, 
който наричаме дърво, така че трябва да има усет, художествена 
интуиция, но също така трябва да има добри математически 
изчисления. Да, защото трябва да измерва даден продукт, трябва 
да го регулира, така че трябва да има тези математически умения, 
макар и в ограничена степен, бих казал. С какво друго трябва да се 
характеризира той? Точност. Да. Това не е може би точността на 
стругаря, който трябва да се търкаля до микрона. Тук се изисква 
точност до един милиметър. Въпреки това тази точност, старание, 
чувство за пластичност трябва да са такива неща, такива неща 
трябва да характеризират кандидата за дърводелец.

Някои твърдят, че тази професия принадлежи към изчезващите 
професии. Защото днес съвременните мебели се изработват от 
автоматични машини в големи, големи производствени 
предприятия. Ако обаче някой иска да има у дома си оригинална 
мебел, изработена от занаятчия, от човешка ръка, а не от машина, 
тогава той търси такъв дърводелец. Така че, ако някой наистина 
има репутация и е известен в района с това, че прави много 
хубави, солидни и издръжливи мебели, тогава той със сигурност 
ще има работа за дърводелци за много години напред.



Художник на стъкло:

"Най-удовлетворяващото нещо е самото изкуство да създаваш..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/uIlv_g50p4s
https://cascadeproject.eu/careers#glasspl


Здравейте, казвам се Ева Костевска и съм художник. Работата ми се състои в 
проектиране и изработване на художествено стъкло с помощта на техниката 
"фюзинг", което може да се използва като малка архитектура или съдове за 
хранене.

Необходими са ви добро управление на времето; креативност; гъвкавост; и да 
се вслушвате в нуждите на хората, които идват в студиото. Умение да говорите 
и да общувате. И артистична визия, която винаги е важна.

Добър начин да навлезете в професията би било да започнете обучението си 
в училище по изкуствата, което ще ви позволи да изведете на преден план 
характеристики като креативност и артистична перспектива, а след това да 
създадете произведения, които ще бъдат качествени и от гледна точка на 
художествената форма, а не само утилитарни.

Моето приключение с изкуството започна в училище по изкуствата. По-късно 
реших да продължа този път вече в университета по изкуствата. В този случай 
във Вроцлав, в областта на художественото стъкло и керамиката.

Най-удовлетворяващото нещо за мен е самото изкуство да създавам, а след 
това да реагирам на начина, по който се приемат моите произведения, и на 
това как те могат да функционират по-късно в обществените пространства или 
в домовете на моите клиенти.

Това със сигурност е път, който е изпълнен с удовлетворение и приключения. 
Всяка работа е различна. И тя изисква решителност и творчество, но също така 
дава много удовлетворение. И това радва и мен, и получателите по-късно.



Художник на керамика:

"В един момент от живота си стигнах до заключението, че искам да 
се върна към творчеството..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4
https://cascadeproject.eu/careers#ceramicpl


Казвам се Катаржина Костевска и управлявам еднолично дружество 
с ограничена отговорност под името Manufaktura Ceramiki. Работата 
ми е да проектирам и произвеждам керамични продукти, като се 
занимавам с функционална и декоративна керамика.

За да се занимаваш с тази работа, преди всичко са ти необходими: 
творчество, изобретателност, много ентусиазъм, желание и 
търпение, много важни са и ръчните предразположения. И също 
така ентусиазъм.

В началото той по принцип е достатъчен. отидете в ателие по 
керамика, проверете дали имате склонност към нея и можете да 
практикувате от самото начало. Много керамични ателиета 
организират различни видове курсове, в които можете да опитате да 
работите с глина.

Моят професионален път започна в художествена гимназия с 
история на изкуството и завърши с работа в корпорация. В един 
момент от живота си стигнах до извода, че искам да се върна към 
творчеството, да се занимавам с изкуство, и затова се насочих към 
керамиката.

Наслаждавам се на готовите продукти, които клиентите оценяват, и 
виждам удовлетворение, когато купуват и са доволни и им харесва. 
Това е много приятна работа. Дава много удовлетворение и радост, 
затова ми се струва, че много хора могат да намерят 
удовлетворение в тази професия.



Производител на бельо:

"Можете да успеете във всяка професия..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4
https://cascadeproject.eu/careers#lingeriepl


Днес имаме нужда от хора, които могат да шият. На първо място, те трябва 
да са търпеливи, защото има малки елементи и е необходима висока 
точност. Това е една от най-важните характеристики, които търсим. 

Компанията съществува от 25 години. Наблюдавахме пазара на бельо. 
Оказа се, че има много евтини продукти и много скъпо бельо за износ. 
Нямаше такава мярка, бельо на средна цена с добро качество. Решихме да 
запълним тази ниша. Затова отидохме на панаирите в Париж, започнахме 
да наблюдаваме как произвеждат най-големите. Успяхме да привлечем 
специалисти от френски фирми, които ни показаха как се подготвя 
технологията. Как трябва да бъде направен продуктът. Как трябва да се 
проектира. Как трябва да се ушие. Е, благодарение на усърдната ни работа 
и многото търговски панаири по света, успяхме бавно да спечелим 
клиенти. В момента нашите продукти се продават от Австралия, цяла 
Европа, Съединените щати и Канада.

Тук имаме няколко професии. Защото като се започне от поръчването на 
суровината, след това изрязване на суровината, ушиване и накрая 
опаковане и пакетиране. А междувременно трябва да се проектира и 
конструира.

Мисля, че ако влагаш много енергия и сърце в това и то ти доставя 
удоволствие, можеш да успееш във всяка професия. Но ето, че това е така. 
Много се забавляваме да го правим. Особено след като сме успешни.



Производители от 
Ирландия



Производител на венци Цветар: 

"Преоткрих себе си..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/wLOVDgITfHc
https://cascadeproject.eu/careers#wreathmaker


Ръководих собствен бизнес и преоткрих 
себе си, като започнах да преподавам. 
Много ми харесва процесът, в който виждам 
как хората се наслаждават на работата ми. 
Налице е възраждане на цветята и 
използването им. Донесох със себе си някои 
мои произведения, които продавам на 
местните фермерски пазари. Обикновено се 
опитвам да черпя вдъхновение от 
местността, в която живея, от градината, 
горите и разходките. Винаги се оглеждам за 
това какво мога да събера и какво мога да 
намеря. Всичките ми ресурси са от местна 
реколта от собствената ми среда или дори 
от моята градина. Изработвам и венци за 
врати, като използвам основа от върба, 
която е напълно биоразградима. Много се 
радвам, когато хората се връщат при мен и 
ми казват, че са придобили увереност да 
отворят свой собствен бизнес, след като са 
преминали някои от моите курсове.



Плетач на кошници:

"Печалбата не е движещата сила, тя е наградата..."

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/THQWdVaCsAw
https://cascadeproject.eu/careers#basketie


Те са мой собствен дизайн, с 
който се гордея, тъй като са 
много популярни. Мога да 
направя една плетена 
кошница за около три часа. 
Сядаш с материалите за резба 
до себе си и започваш работа. 

Решен съм да го направя на 
всяка цена. Когато реша да 
направя нещо, се ангажирам с 
него на 100%. Очевидно се 
появяват препятствия, които 
или трябва да преодолееш, 
или да минеш през тях.

Когато изработвам кошница, 
печалбата не е движещата 
сила, тя е наградата.



Бижутер:

” Не се усеща като работа, а като хоби, с което се занимавате по цял…”
ден.”

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/jxV-JQy_BSs
https://cascadeproject.eu/careers#jewellerie


Аз съм художник. Преподавам китайска живопис, изработвам
бижута и се занимавам със струговане на дърво. Заминах за 
Португалия за две години и там изучавах китайска живопис, а 
след това се върнах и продължих да рисувам тук. След това
започнах да се занимавам с изработване на бижута и струговане
на дърво. Живях там две години и реших да се занимавам с 
нещо, а това ми хвана окото.

Преди много години бях фризьорка, а след това се преместих в 
Португалия и реших да започна да уча китайска живопис, така че 
просто малко промених посоката, но все пак и двете
продължават да са много креативни. Взех няколко класа тук, 
както и много опити и грешки. Това са предимно бижута от 
мъниста и сребро, такива неща. 

Любимото ми нещо в моята работа е, че тя не се усеща като
работа, а сякаш се занимаваш с хоби по цял ден. Следвайте
интуицията си, ако ви харесва да правите нещо, правете го, 
тогава никога няма да се чувствате като на работа. Ще ви трябва
търпение, търпение и още търпение, защото за всички неща, 
които сте направили правилно, десет от тези неща са се 
объркали. Така че просто се придържайте към него и всичко ще
се получи. 

Ставам, грижа се за животните, защото управлявам приют за 
животни, и след това рисувам или излизам в бараката си и 
работя върху дървоструга или бижутата си. Още от малка винаги
съм изработвала неща, рисувала съм или съм рисувала и оттам
нататък всичко продължи. Така че, ако ви харесва, правете го. 
Ще откриете начин да си изкарвате прехраната с това.



Шоколатиер:

“Коледа ще бъде най-натовареният ми сезон. Вероятно ще направя
около пет-шест хиляди от тези шоколадови бомби.…”

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/xTWDEKpz29c
https://cascadeproject.eu/careers#chocolatierie


Имам собствена компания за горещи шоколадови бомби тук, в
Ирландия. Започнах да ги правя преди около четири-пет години,
когато концепцията за горещи шоколадови бомби дори не беше
чувана, и ще ви я покажа след минута.Слагате ги, това е цяла
шоколадова купа, направена от шоколад, разбира се, и я слагате в
горещо мляко, разбърквате всичко и се получава гореща
шоколадова напитка с маршмелоу и пръски, и просто я изпивате.
Много е хубаво.

Правя много различни вкусове - от мента до млечен шоколад, от бял
шоколад до солен карамел с фъстъчено масло: всички хубави
вкусове, разбира се! Основните ми клиенти ще бъдат във Facebook,
това са местни сайтове, на които продавам, защото е много, много
трудно да се изпращат и са доста чупливи. Опитвала съм се да
изпратя няколко, но изобщо не е толкова добре.

Участвам в различни базари, особено по Коледа ще е най-
натовареният ми сезон. Вероятно ще направя около пет или шест
хиляди от тези шоколадови бомби. Правя една за късното шоу Late
Show, но ги правя. Правя ги за хората, които си ги поръчват, и те са
абсолютен хит.

Нека ви ги покажа много бързо. Това са бомбите тук: както виждате,
правя снежен човек, малко еленче, това са моите коледни, но ги
правя за всякакви поводи, например за разкриване на пола на
бебетата, за кръщенета, за сватби... Обичам да използвам хартиени
кутии, разбира се, екологични. Купувам от местни доставчици,
особено шоколада, който купувам от местни доставчици, така че
обичам да го поддържам на местно ниво.



Музикант:

“Хората може да имат стереотипни представи за рок група, за пиене, 
наркотици и всички тези хубави неща. …”

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/UhPcg2_kfgc
https://cascadeproject.eu/careers#musicianie


Свиря на китара, предимно електрическа, но имам умения и за други инструменти, като бас 
китара, барабани и пиано. Когато става въпрос за това как изглежда професията, хората може би 
имат стереотипни представи за рок група и, знаете, за пиене и наркотици и всички хубави неща, 
предполагам. Но в действителност това изобщо не е така. Работата е доста тежка, налага се да 
шофираш на дълги разстояния, работиш до късно вечер и трябва да работиш около хора, които
пият, предполагам, че може да е доста трудно да се работи около това. Освен това е доста
скъпо, трябва да поддържаш оборудването си. Изглежда забавно, ако го разглеждаш през
призмата на Холивуд, но в действителност е доста трудна работа. Трябва ти много търпение, 
когато се занимаваш с широката публика, когато са малко шумни и е късно в събота вечер, могат
да бъдат малко по-трудни. Необходими са ви и бизнес умения. Трябва да умеете да боравите с 
времето, трябва да умеете да боравите с парите и да съставяте бюджети. Всички тези умения са
наистина важни, а ние винаги казваме, че най-лесната част е да свириш на инструмента си. 
Знаеш, че се появяваш, свириш на китарата си два, два часа и половина. Всъщност това е лесно, 
но междувременно има много работа, за да се уверите, че уменията ви за графичен дизайн са
достатъчно добри за плакати и за поддържане на уебсайта жив, за приемане на резервации и 
други подобни неща. Така че, ако някой ме попита коя е най-голямата необходима черта, бих
казал, че търпението. Трябва ви много търпение. И ако го нямаш, няма да издържиш. Толкова е 
просто.Що се отнася до това да се занимаваш с това като професия, трябва да практикуваш
инструмента си, разбира се. Това е най-важното нещо. Ако не си добър, няма да имаш шанс да 
бъдеш в групата, защото там ще има по-добри хора. Също така е важно да се опиташ да бъдеш
достоен и приятен човек. Спомням си, че в сегашната ми група отидох на прослушване, на което
се явиха шестима души и мисля, че бях втори, но накратко, получих концерта, но след това ми 
казаха: "Ти беше третият най-добър китарист там, има и по-добри китаристи, но ти просто беше
по-добър човек от останалите." Така че, знаете ли, добре е да се опитваш да бъдеш добър. 
Разбира се, в днешно време можеш да учиш, да отидеш в колеж. Знам, че в Дъблин има BIMM 
College, който е професионален музикален колеж. Аз учих там една година, което беше доста
полезно. И има различни начини и средства да влезеш в него. Когато станеш професионален
музикант, не си само в група, а и записваш; можеш да се занимаваш със сесии; можеш да 
правиш от всичко по малко. 

[Продължава на следващата страница].



[Продължение] За да се превърне в професия на пълно работно време, трябва да имате
няколко потока на приходи. Що се отнася до мен, аз се занимавам професионално с това от 
доста време, но дотогава имаше десет или дванадесет години полупрофесионална работа и 
много просто практикуване на инструмента, познаване на тенденциите за това коя музика е 
добра за свирене. доста трудно е да се изкарват добри пари от дългосрочна работа, но лично 
аз се занимавам с това от няколко години. Не бих избрал тази професия, тя сама те избира. 
Срещаш се с хора и нещата просто си идват на мястото за много хора, и това помага по-скоро
за това кого познаваш, отколкото какво познаваш, което е същото за много неща, особено в 
Ирландия. Предполагам, че когато растеш, искаш да бъдеш тази рокзвезда. Искаш секс, 
наркотици и рокендрол, това искаше да бъде всяко момче, когато бях малък и растях. Не си 
израснал с желанието да имаш тази професия, каквато е в момента, от гледна точка на 
големите разстояния и парите, които не са на 100 % страхотни, но просто си падаш по нея. 
Продължаваш. Това е работа, която вероятно ще те избере, ако е за теб. Когато свириш на 
концерт и групата свири добре и просто го усещаш, знаеш, че всички свирите на едно и също
ниво и нещата се получават наистина добре, това е наистина хубаво чувство и не можеш да го 
произведеш. Това просто се случва. И това се случва с най-големите групи там, една вечер те 
могат да бъдат невероятни, а на следващата вечер - не толкова добри. Така че се 
наслаждавате на тези моменти. Също така, когато публиката се забавлява, това е наистина
добро усещане. Чудесно е да видиш как хората се наслаждават на вечерта и да знаеш, че ти
им осигуряваш това, а парите също са добри, но всъщност това са първите две неща. Групата и 
публиката са тези, заради които всичко си заслужава.Ако трябва да дам някакви думи за 
окуражаване, бих казал просто да продължавате да репетирате. Свирете на инструмента си, 
свирете, свирете, свирете по цял ден, колкото можете, всеки ден, дори когато не ви е 
интересно, просто правете по няколко минути всеки ден. Просто продължавайте да се 
занимавате с това. И предполагам, че се срещайте с правилните хора, обграждайте се с добри
хора и просто продължавайте да търсите. Ще получите много затворени врати, врати, 
затворени пред лицето ви, много фалшиви надежди, много почуквания. Но ако просто 
продължавате да се занимавате с това и, просто продължавате да се стараете, накрая ще
успеете. И може да не станете мега известен като Боно или някой подобен, но може да 
спечелите достатъчно, за да носите китарата си на гърба си. И наистина, това е нещото, което
всеки от нас иска в края на деня.



Професионален рамкьор:

“Трябва да харесваш хората, защото в противен случай мисля, че това ще
те подлуди …”

допълнителен линк към видеото

https://youtu.be/c_DqgJLL27Y
https://cascadeproject.eu/careers#framerie


Работя с рамки за картини и започнах да се занимавам с това през 2007 г., когато се занимавах с
рамкиране за себе си и реших, че може би мога да се занимавам с това. Винаги съм се интересувал
от занаяти, изработване и други неща, така че се опитах да се занимавам с това за себе си, но после
разбрах, че за да получа добро оборудване, трябва наистина да мина по професионалния път, а по-
евтиният любителски начин нямаше да е достатъчен за това, от което се нуждаех. Затова реших да
инвестирам пари в рамкирането на картини и изкарах няколко курса, присъединих се към Гилдията
на търговците на изящни изкуства и се обучих по техните стандарти. ето къде съм сега.

Когато работех като такъв, се занимавах с администрация, така че това ми помогна от бизнес гледна
точка. Хобито ми беше занаятчийство и изработване, а това наистина помогна за рамкирането на 
картини. Винаги ми е харесвало да работя с ръцете си и всъщност рамкирането на картини се оказа
перфектно. Наистина, наистина ми харесва и ми харесва, когато дойде някой, който никога преди не 
е бил при рамкировач, и има нещо ценно, защото очевидно, ако ще плащате на някого да ви го 
рамкира, каквото и да е то, то е ценно. След това се връщат и казват: "Не мислех, че ще изглежда
така", а това е страхотно, дава ти голямо удовлетворение от работата, както и от всичко останало. 

Винаги съм обичала да правя неща и правех изделия от сол, те се правеха от брашно, сол и вода, и 
правех много такива. Тогава имах една картичка (която леля ми беше изпратила на дядо ми през 30-
те години на миналия век), която исках да рамкирам, тъй като току-що бях попаднала на нея. Така че 
я рамкирах, но исках да видя посланието на гърба. Затова помолих някой да ми я рамкира със
стъкло и отзад, което ме накара да се заинтересувам от пощенските картички. Започнах да се 
оглеждам и да ги купувам, а след това започнах да карам някого да ми ги рамкира редовно и точно 
това правех, така че все още можете да видите посланието, а тази е публикувана през 1904 г., така че 
има история. И това ме накара да започна да мисля за рамкиране на себе си и така се стигна до 
това, а то доведе до всичко това. 

Както всичко останало в днешно време, влязох в интернет и намерих място, което да ми помогне да 
науча нещо за рамкирането, и изкарах няколко курса в Северна Ирландия при един чудесен човек, 
който за съжаление вече почина, но той ми проведе индивидуален курс и ти даде цялата
необходима информация, а и работеше по стандартите на Гилдията за търговия с изящни изкуства. 
Основното нещо е да не навредиш на нищо, знаеш ли, не е съвсем като лекар, но знаеш ли, ако ми 
дадеш нещо, няма да го залепя, никога не съм използвал лепило или нещо подобно. Грижиш се за 
това, което рамкираш, а след това гилдията за търговия с изящни изкуства има определен стандарт 
и определя изпити, които аз положих и издържах. 



[Продължение]

Най-хубавото нещо е да се срещаш с хора и, както казах по-рано, някой да донесе нещо, да го постави в рамка и
реакцията му, когато го постави в рамка, да бъде: "Не мислех, че ще бъде така". Толкова много хора са казвали
това и са се връщали, а ние получаваме страшно много препоръки. Онзи ден имах човек от Лейтрим и му казах
защо идвате при нас? "Препоръчаха ви", при нас пътуват хора от Дъблин. Наскоро имах една дама, която
живееше във Вирджиния, премести се в Дъблин, замина за няколко години и се върна с някаква рамка. И аз
попитах: "Защо се връщате?", знаете, тя беше на другия край на Дъблин, а тя каза: "О, опитахме няколко
рамкировачи, но никой не беше като вас", така че това е всичко. Знаете ли, това е наистина голямо
удовлетворение от работата.

Ако обичаш да правиш неща, се радваш на това, че някой ги носи и сваля всички тези корнизи от стената и
решава какво изглежда правилно. Трябва да харесваш хората, защото в противен случай мисля, че това ще те
подлуди, отнема много време, понякога може да е разочароващо. Трябва обаче да ти харесва да правиш неща.
Трябва да искате да работите с ръцете си. Да, това е добра работа. Харесва ми и мисля, че винаги ще има нужда
от хора като нас, защото има онлайн рамкировачи, можеш да изпратиш снимката си на някого или да я свалиш,
но това не е същото като да дойдеш и сам да избереш рамка, да говориш с рамкировача, да решиш какъв тип
стъкло искаш, какъв тип корниз искаш, какъв тип монтаж искаш. Ако искате да рамкирате плакат, да, разбирам,
че може би можете просто да отидете и да си купите сам, но ако имате нещо наистина специално и ценно, което
искате да запазите, мисля, че имате нужда от рамкировач.

Купуваме дървесината на три метра дължина, така че трябва да можете да работите с оборудването, мисля, че
ви трябва известна сила, което може да звучи малко странно, но много от тези неща са тежки. Дъщеря ми не се
интересува от това, защото не обича да вдига стъклото. Трябва да вдигаме големи листове стъкло върху
режещите машини и други подобни неща. Разбира се, ако не обичате хората, тогава забравете за това. Мисля, че
трябва да можете да виждате цветовете и за това ви трябва някаква артистична страна. Да, защото веднъж някой
дойде при нас и, това се случва доста често сега, каза: "Стените ми са розови, добре, не са розови. Но знаете ли
какво?" И така, рамката трябва да се избере, а вие можете да погледнете картината и да си помислите, че това
розово няма да се получи, но нищо, ще ви покажем едно розово и ще започнете с него, а после ще работите от
него. На мен ми се случи само веднъж, някой настояваше да има определен цвят на снимката и нямаше как да се
получи, но накрая казах добре... тя си взе снимката вкъщи и половин час по-късно каза: "Трябва да се върна.
Бяхте прав". Понякога се случва някой да има някаква идея, когато дойде, и тя е една и съща, но трябва да
можете да го насочите. А понякога, когато дойде някоя снимка, аз знам точно какво ще подхожда на нея. А друг
път - дайте да погледнем и трябва да ги разгледате, за да намерите идеалната.



видео индекс:



видео връзки:
Производител
и от България

• Сладкар: https://youtu.be/-
ciAVPjtP_8

• Козметик:
https://youtu.be/cNAnLvKSPBE

• Фризьор: https://youtu.be/u5p-
bc4Uc8M

• Бижутер :
https://youtu.be/O49Hpgm3coQ

• Инструктор по нейрографика:
https://youtu.be/Rzqp5kn27qs

• Художник:
https://youtu.be/SLJUig9qyb0
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https://youtu.be/cNAnLvKSPBE
https://youtu.be/u5p-bc4Uc8M
https://youtu.be/O49Hpgm3coQ
https://youtu.be/Rzqp5kn27qs
https://youtu.be/SLJUig9qyb0


видео връзки:
Производител

и от 
Обединеното 

кралство

• Майстор на инструменти (и 
чирак):
https://youtu.be/rMWFssY_tK8

• Портретен фотограф:
https://youtu.be/dQLCrlEy8CQ

• Бутиков кетъринг: 
https://youtu.be/gupG440SjIo

• Художник на дигитални 
манипулации:
https://youtu.be/wd9_E3DPH0s

• Илюстратор:
https://youtu.be/5OlT1lPkKP8

• Макраме дизайнер:
https://youtu.be/lolKgje9zAg

https://youtu.be/rMWFssY_tK8
https://youtu.be/dQLCrlEy8CQ
https://youtu.be/gupG440SjIo
https://youtu.be/wd9_E3DPH0s
https://youtu.be/5OlT1lPkKP8
https://youtu.be/lolKgje9zAg


видео 
връзки:

Производите
ли от Италия

• Златар: 
https://youtu.be/Vau0JsQbJH0

• Професионален музикант:
https://youtu.be/PLP8S75a_Xs

• Майстор шивач:
https://youtu.be/YjXzMuYT-5c

• Производител на пици: 
https://youtu.be/4s8tOsYCsS8

• Дигитален художник:
https://youtu.be/gmyBGq1v59c

• Грънчар занаятчия:
https://youtu.be/Coy1TZcQvoM

https://youtu.be/Vau0JsQbJH0
https://youtu.be/PLP8S75a_Xs
https://youtu.be/YjXzMuYT-5c
https://youtu.be/4s8tOsYCsS8
https://youtu.be/gmyBGq1v59c
https://youtu.be/Coy1TZcQvoM


видео 
връзки:

Производите
ли от Полша

• Фризьор :
https://youtu.be/7PrWskTi6Vo

• Шивач:
https://youtu.be/3FzgJgYojkw

• Дърводелец:
https://youtu.be/wIQ_L2asNhI

• Художник на стъкло:
https://youtu.be/uIlv_g50p4s

• Художник на керамика:
https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4

• Производител на бельо:
https://youtu.be/IAf90KNhZgk

https://youtu.be/7PrWskTi6Vo
https://youtu.be/3FzgJgYojkw
https://youtu.be/wIQ_L2asNhI
https://youtu.be/uIlv_g50p4s
https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4
https://youtu.be/IAf90KNhZgk


видео връзки:
Производител
и от Ирландия

• Производител на венци 
Цветар: 
https://youtu.be/wLOVDgITfH
c

• Плетач на кошници:
https://youtu.be/THQWdVaCs
Aw

• Бижутер:
https://youtu.be/jxV-JQy_BSs

• Шоколатиер: 
https://youtu.be/xTWDEKpz29
c

• Музикант: 
https://youtu.be/UhPcg2_kfgc

• Професионален рамкьор: 
https://youtu.be/c_DqgJLL27Y

https://youtu.be/wLOVDgITfHc
https://youtu.be/THQWdVaCsAw
https://youtu.be/jxV-JQy_BSs
https://youtu.be/xTWDEKpz29c
https://youtu.be/UhPcg2_kfgc
https://youtu.be/c_DqgJLL27Y



