
Каква искам да бъде моята професия, какъв искам да бъде моят живот? 
 
От как се помня все ще се намери някой да ме попита „Каква искаш да 

станеш?”. А аз не знам ... мисля, а не мога да реша.  Когато като по-малка  четях за 
мумии и фараони, исках аз да съм тази, която ще направи следващото откритие.  

 
Слушах професор Овчаров, който обясняваше за тракийските  светилища в 

Татул и Перперикон. Усещах тръпката, с която Георги Китов разказва и показва 
маската на Терес. Да, това е! Ще стана археолог. 

 
Но нещата се променят. Аз също. Желанията ми и те. Как ми се иска да обиколя 

света! Това е мечта, по която едва ли има някой, който да не е въздишал. Професията 
на екскурзовода е една от малкото, които превръщат тази иначе толкова красива 
мечта във всекидневие. А дали непрестанните пътувания могат да накарат тази 
сладка тръпка към пътешествията да стане факт. 

 
Моите интереси са в областта на историята, културата, класиката. Имам 

широки познания за историята, културата, традициите в България и искам да знам 
повече за различните култури, религии и кулинарии. В свободното си време се 
забавлявам с четене на география, история, археология, домашни любимци, плуване, 
театър.  

 
Това всичко затвърждава направения от мен избор - да стана гид. Като член на 

Асоциацията на Екскурзоводите в България,  да обслужвам български, чуждестранни 
и индивидуални туристи, VIP, групови пътувания, служебни семинари, туристически 
обиколки, разглеждане на забележителности и др. 

 
Професията става все по-популярна в България. Задълженията на екскурзовода 

не са малко и не са лесни. Като такъв,  аз ще се постарая да бъда колкото се може по - 
комуникативна, отговорна, коректна, с притежавани професионални умения. Да бъда 
колкото се може по-лъчезарна и компетентна и така по-лесно ще спечеля 
аудиторията.  

 
Когато туристите разполагат със свободно време, аз ще се постарая те да го 

уплътнят с приятни забавления. Усмихвай се, за да ти се усмихват! Това ще бъде 
моята максима. Лъчезарния и ведър поглед, доброто настроение и закачка ще са част 
от поведението ми. Туристът е тук в нашата страна, за да получи нови знания и 
приятни емоции – аз съм готова да му ги дам. 

 
Всичко това и много други задължения, за които не знам и не предполагам, ме 

мотивират. Едва ли има професия, която да предполага толкова много разнообразни 
знания и умения, но сигурно няма и професия, която да дава толкова много 
възможности за динамика и контакти. 

 
Приятните спомени от пребиваването в България трайно ще останат там 

някъде в съзнанието на туриста. Тази светлина запалено от мен, той ще пренесе в 
своя дом, своя град, в своята страна. И ето аз пак пътувам, аз пак съм в движение, пак 
постигам моята мечта. 



Лесно е, повярвайте ми. Аз знам, че мога да бъда добър професионалист – 
общителна, ведра, забавна и да накарам хората около мен да се чувстват така. Това е 
нещото, което туристът търси от своя гид. 

 
 Беседите за един турист са основният му източник на информация при 

посещения на туристически обект, за това  ще постарая да разказвам, колкото се 
може по увлекателно и интересно, за да задържа вниманието им. 

 
 „Eдин екскурзовод е добър, когато може да разказва за обекта, който сте 

посетили, докато не спрете да го гледате в очите.” – това прочетох в интервю на 
дългогодишен екскурзовод и безпрекословно му вярвам.  

 
Общуването ме прави щастлива. Всяка споделена мисъл, всяка получена 

реакция, поглед, мимика, жест отварят в мен прозореца на знанието. А това може да 
стане, както с езика на тялото, така и чрез говора.  

 
Аз знам, че трябва много добре и правилно да говоря не само български, но и 

други езици. Знам, че английският език ще ми позволи да общувам с туристи от цял 
свят. Знам, че немският език ще ми отвори душата и познанията за още много 
клиенти и за това ги уча с огромно желание и усърдие. 

 
Обичам театъра. Винаги сядам на първите редове и с любопитство изучавам 

поведението на актьорите. Защо ли...? Защото знам, че екскурзоводът трябва да е и 
актьор. Трябва да изиграе ролята си така умело, че да пренесе туриста в епохата, за 
която разказва. Трябва да му помогне да чуе, да усети спецификата на времето и 
събитието. А това става с много талант и артистични умения. 

 
Знам , че психологията е наука, която изучава човешката психика, съзнание и 

поведение. Изучавам я, защото професионализма е в основата на успеха на всеки 
бизнес, в този случай  и на екскурзоводството. 

 

А добре ли виждат очите ми? Група туристи унило крачат по жълтите павета в 
центъра на София, разпитват на развален английски за храм паметник „Александър 
Невски”.   Не, не може да бъде! Нима съм попаднала в лошите си сънища?   

Ох, добре, че е лош сън! Това са моите туристи.   Заемам се с професионалните 
си задължения. Аз съм вече съм част от една друга реалност. Аз вече съм една от 
ходещите визитни картички на България!  

 

Виктория Анталавичева, 9б клас 


