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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ЛЮТИЕР  

КОД: 215010 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ,  

КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗРАБОТКА. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА. 

HTTP://WWW.MON.BG/  -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2150101 Класически инструменти – трета степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за изработка и поправка на 

класически струнни инструменти и необходимите аксесоари към тях. 

 

2150102 Народни инструменти – трета степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за изработка и поправка на 

народни инструменти и необходимите аксесоари към тях. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Лютиерът изработва и поправя класически струнни музикални 

инструменти (цигулки, виоли, виолончела, контрабаси, китари) и народни струнни музикални 

инструменти (тамбури и гъдулки) и необходимите аксесоари към тях. 

 

� Отговорности и задължения – Лютиерът подбира и подготвя дървения материал, нужен за 

изработка на инструментите, приготвя грундовете, лаковете и политурите за финална 

обработка на дървото, настройва акустично изработените от него музикални инструменти. 

 

� Възможно работно време – Работно време със стандартна продължителност (8 ч./ден). 

 

� Възможни контакти – Най-вече контактите са с клиенти и колеги, от които получава материал 

за изработка и поправка на инструменти. 

 

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията: 

http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии. 
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� Полезна информация – Обикновено лютиерът извършва еднообразна рутинна работа, но при 

изработка на специфичен музикален инструмент или реставрация на уникален музикален 

инструмент, лютиерът извършва разнообразни дейности, за които са необходими 

допълнителни проучвания. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В големи предприятия, изработващи музикални инструменти, както 

и на свободна практика. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на конкретния работодател. 

 

� Трудности и предизвикателства в професията – При изпълнение на дейности, свързани с 

изготвянето на лака за музикалните инструменти, лютиерът може да работи както с натурални, 

така и с изкуствени химически вещества – различни видове смоли, разтворители, пигменти и 

оцветители.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Лютиерът използва инструменти и приспособления за 

ръчна обработка на дърво (длета, пили, резци, рендета, различни видове триони, цикли, 

замерващи инструменти и др), както и дървообработващи машини и приспособления (банциг, 

абрихт, шлайф, фреза, бормашина и др.). За финалното лакиране на готовите музикални 

инструменти се използват четки и тампони за полиране, както и компресор с шприц-пистолет. 

Необходими са специфични приспособления за акустична настройка на инструментите. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Художествени занаяти. 

 

� Организации/институции, в които може да се реализира лютиерът – Компании за изработка 

и поправка на музикални инструменти, частна практика. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Тонрегулатор на струнни музикални инструменти 

• Лютиер 

 

� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по 

професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и 

семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След 

завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по 

професията могат да продължат образованието си в специалности с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето 

образование.  
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� Полезни връзки:  

 Регионално сдружение на майсторите лютиери – http://www.luthiersbg.com/bg 

Лютиерски център, гр. Русе – http://luthierscentre.com/bg 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Концентрация, наблюдателност, пространствена 

представа, въображение, търпение, упоритост, готовност за работа в екип, сръчност. 

 

� Необходими знания и умения – Лютиерът трябва да познава устройството на музикалните 

инструменти, по които работи, както и да познава материала, който използва в работата си. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията 

получават свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – В училищата по изкуства към Министерството на културата. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Лютиерство, Лютиерска реставрация, Специално 

чертане, Инструментознание и музикална акустика, Солфеж, Материалознание и технологии, 

История на лютиерството, Скулптура, Музикален инструмент, Учебна практика и др. 

 

� Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.mc.government.bg/ - Списък на училищата по изкуствата и културата 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 
 


