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КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

Лицата, практикуващи професията, трябва:
• да бъдат физически издръжливи, подвижни и 
сръчни;
• да притежават умения за оформяне на 
изделията.
При серийно производство се изискват умения за 
работа в екип и издръжливост при еднообразна 
рутинна дейност.

Керамикът изработва изделия от пластичен или течен материал 
– съдова керамика (ваза, чаша, чиния, пепелник, саксия и 
др.) и сувенирна керамика. Подготвя материала (пластичната, 
полусухата или течната маса) по определения технологичен начин. 
Формова и отлива с гипсови калъпи и шаблони. Размножава 
различни изделия в гипсови калъпи с готов течен шликер, като 
подготвя (подсушава и почиства) гипсовите калъпи преди и след 
работа. Освобождава готовото изделие от калъпите и го подготвя 
за сушене. Лепи дръжки и пластични декорации. Ретушира готови 
изделия от суров материал. Полага предварително подготвена 
ангоба. Изработва плътно или кухо изделие с ръчен или механичен 
шаблон и на грънчарско колело. Подрежда изделията в пещта 
и ги изпича под ръководството на технолог или майстор. Нанася 
глазури върху изпечените изделия.

Керамикът има възможност да работи в предприятия 
и ателиета, които произвеждат керамични изделия 
от бяла или червена пластична маса и съдова 
керамика за бита. Част от работата на керамика е в 
близост до пещите за изпичане на изделията, където 
се наблюдават големи температурни амплитуди. В 
работилниците (работните помещения) влажността и 
запрашеността са високи.
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С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

В своята работа керамикът използва различни видове инструменти 
(ножове, ланцети, шайби, четки, шпакли), машини (шнек, 
електрическа бъркалка, смесители), грънчарско колело и пещ за 
изпичане на керамични изделия. Керамикът използва специално 
работно облекло.
При изпълнение на някои трудови дейности керамикът работи с 
вредни химически материали – глазури, окиси, соли, лустри и др.
При изпълнение на някои дейности и изделия керамикът използва 
технологични карти.

• ЗБУТ;
• Комуникативни умения в трудовата дейност;
• Трудово право;
• Икономика и предприемачество;
• Техническо чертане;
• Организация на технологичния процес;
• Рисуване и моделиране;
• Химични процеси и технологии;
• Пластични и течни материали;
• Технология за изработване на изделия;
• Машини и съоръжения в керамиката;
• Гравиране и декорация;
• Технология на специалността;
• Производствена практика.

Контактите са между началника и подчинените 
му. Началниците на смените и на цеховете 
контактуват с персонала по поддържане на 
машините - механици и енергетици. Началникът 
на производствено - технологичния отдел с 
другите началници на отдели - по снабдяване, 
счетоводство, пласмент и др. Технолозите от 
лабораторията с производствения персонал 
при вземане на проби и с началника на цеха и 
оперативния отдел по повод на резултатите от 
анализа.


