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АВТОБИОГРАФИЯ 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ПЕНКА ТРИФОНОВА ВАТОВА 

Адрес  УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ 5, АП. 4, 1324 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ  

Телефон  0887866949 

Факс   

E-mail  penka.vatova@gmail.com 

 

Националност  българска 

 

Дата на раждане  04.04.1959 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   2002 –  

• Име и адрес на работодателя  БАН – Институт за литература 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 научноизследователска работа 

• Заемана длъжност  Доцент по българска литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Научни изследвания, ръководство на научни проекти, ръководство на докторанти 

 
 

• Дати (от-до)   1989 – 2002 

• Име и адрес на работодателя  БАН – Институт за литература 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 научноизследователска работа 

• Заемана длъжност  Научен сътрудник  по българска литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Научни изследвания и научно-приложна работа 

 

• Дати (от-до)   1987 – 1989 

• Име и адрес на работодателя  БАН – Институт за литература 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 научноизследователска работа 

• Заемана длъжност  литературовед 

• Основни дейности и 
отговорности 

 научно-приложна работа 

 

• Дати (от-до)   1981 – 1983 
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• Име и адрес на работодателя  База за подготовка на чуждестранни кадри – Сливен 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Педагогическа сфера 

• Заемана длъжност  Преподавател по български език  

• Основни дейности и 
отговорности 

 Преподавател на чужденци 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1983 – 1986 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 БАН – Институт за литература 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Редовна докторантура по българска литература 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по филология 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до)  1977 – 1981 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ „Св. Климент Охридски“ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност „Българска филология“ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър 

• 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 
 

  РУСКИ 

• Умения за четене  ОТЛИЧНО 

• Умения за писане  ОТЛИЧНО 

• Умения за разговор  ДОБРО 

 

  АНГЛИЙСКИ 

• Умения за четене  ДОБРО 

• Умения за писане  ДОБРО 

• Умения за разговор  ОСНОВНО 
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  ФРЕНСКИ 

• Умения за четене  ДОБРО 

• Умения за писане  ОСНОВНО 

• Умения за разговор  ОСНОВНО 

 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в мултикултурно обкръжение, 
в ситуации, в които 

комуникацията и  екипната работа 
са от съществено значение 

(например в културата и спорта) и 
др. 

 Добри комуникационни умения, придобити в екипна работа по научноизследователски 
проекти, вкл. и като ръководител; като ръководител на сектор в Института за 
литература и като научен ръководител на докторанти и стажанти. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 Умея да разпределям задачи, да планирам времето и ефективната 
последователност за изпълнението им при работа в екип. Това умение съм 
придобила на ръководните позиции, които заемам, и в екипите, в които съм 
работила. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 Отлична работа с инструментите на Microsoft Office, Adobе; администриране на уеб 
базирани продукти (сайтове, хранилища), работа със специфични програми за 
графична обработка, аудио и видеомонтаж и др. 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 ПИСМЕНИ – АВТОР СЪМ НА ТРИ ПОЕТИЧЕСКИ КНИГИ. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Категория В 

   

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

 


