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                                                                                                 Утвърдил 
                                                                                                 Директор: 

(Славейка Иванова) 
 

Конспект 
по български език и литература за ХІІ клас, 

самостоятелна форма на обучение, 
специалност „Икономическа информатика“ 

за учебната 2014/ 2015 година 
 

1. Видове общуване според социокултурните сфери. Правила и стратегии в речевото 
общуване. 
2. Речево общуване. Речево поведение (дискурс). Речево поведение и текст. 
3. Езиковият знак - същност и видове. Езикови единици и езикови правила. 
4. Текстове документи за продължаване на образованието - състезателно съчинение, 
есе, интерпретативно съчинение. 
5. Текстове документи за постъпване на работа - автобиография (СV), заявление, 
интервю, молба. 
6. Особености в развитието на българската литература през 20-те и 30-те години на ХХ 
век. 
7. Христо Смирненски – биография. „Да бъде ден”. Характеристика на новия тип 
естетика в лириката на Смирненски. Социалната предопределеност на страданието в 
творчеството на Смирненски. ( „Цветарка”, „Старият музикант”, „Уличната жена”, 
 „Зимни вечери”, „Братчетата на Гаврош”, „Жълтата гостенка”)  
8. Човекът и светът в поезията на Смирненски („Юноша”, „Ний”).  
9. Романтична хиперболизация и идеализация на бунта. („Йохан”, „Да бъде ден!” и 
др.) 
10. Гео Милев – живот и идейно-естетически търсения. (сп.”Везни”- „Езикът”, 
„Фрагментът”, сп.”Пламък”-„И свет во тъме светится”) Особености на поетиката на Гео 
Милев – връзка с експресионизма, модернистична интерпретация на фолклора. 
11. Трагизъм и оптимизъм в поемата „Септември”. 
12. Поетът философ Атанас Далчев. Биография. Предметността на изображението - 
същностна черта на лириката на Далчев. Изгубената естественост на битието и 
трагедията на духа в лириката на Далчев. („Хижи”, „Старите моми”, „Вратите”, 
„Болницата” и др.) 
13. Домът и пътят на отчуждението.(„Стаята”, „Есенно завръщане”, „Къщата” и др.) 
14. Светът на предметите и на екзистенциалните дилеми. („Повест”, „Дяволско” , 
„Камък” и др.)  
15. Алтернативите на неживения живот . („Прозорец”, „Книгите”и др.) 
16. Волната сестра на вятъра - Елисавета Багряна. Живот и творчество. Лирическото 
светоусещане на Багряна в контекста на българската литература през 20-те г. на ХХ 
век. Традиция и модерност в стиховете й. Копнежът по волност в стихосбирката 
„Вечната и святата”. („Зов”, „Амазонка”, „Видение”, „Стихии”, „Унес” и др.) 
17. Образът на жената – майка и любима - в поезията на Багряна ( „Вечната”, 
„Потомка”, „Кукувица”, „Синеоката”, „Ръцете” и др.)  
18. Жизнелюбието и копнежът по пътешествия в поезията на Багряна. („Бретан”, 
„Моята песен”, „Потомка” и др.)  
19. Йордан Йовков- певец на търсената хармония между човека и света. 
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Изображение на войната в творчеството на Йовков. Отрицанието на войната като свят 
на зловещата чуждост- „Последна радост”. 
20. Измеренията на добротата  у  „малкия човек” в „Серафим”, „По жицата”, 
„Последна радост”.  
21. Екзистенциалната самотност на човека в  „Другоселец”, „Вълкадин говори с 
бога”.  
22. Вечното и  непреходното в живота – „Песента  на колелетата”. 
23. Цикълът  „Старопланински  легенди”-  мит,  фолклор, литература. Мотивите за 
любовта, греха и възмездието в разказите „Индже”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, 
„През чумавото”и др.  
24.  Магическата  сила  на   женската красота  в „Старопланински легенди”, „Вечери 
в Антимовския хан” и „Албена”. 
25. Н. Й. Вапцаров- биография. Своеобразието на Вапцаровата поетика. 
Вяра и духовна раздвоеност на лирическия герой във Вапцаровата поезия. „Вяра”. 
26. Концепцията за човека в лириката на Вапцаров. Човекът и суровото настояще  
( „Завод”, „Двубой”, „Спомен”, „Песен за човека”и др.) 
27. Между грубата реалност и романтиката на мечтите – „Писмо”, „Романтика”, 
„Сън” .  
28. Човекът и изкуството в поезията на Вапцаров – „Кино” и др.  
29. Човекът и историята („История”, „Борбата е безмилостно жестока”, 
„Прощално” и др. )  
30. Образът на родината в поезията на Вапцаров. (цикъла „Песни за родината” )  
31. Интернационализмът на Вапцаров в „Песни за една страна”. 
32. Българската литература след Втората световна война . 
33. Димитър Димов - биография. Творческа история, тематика и композиция на 
„Тютюн”. Трагическа предопределеност и фаталистична обусловеност на човешкото 
съществуване в романа „Тютюн”. Образите на Борис и Ирина. Светът на „Никотиана”. 
Българинът и чуждият свят в романа „Тютюн”. Модернистичните аспекти на Димовия 
повествователен модел.  
34. Димитър Талев – биография. Творческа история, тематика и композиция на 
четирилогията. Сюжетът на „Железният светилник”. Светът на патриархалните 
традиции и борбите на българския народ за отстояване на българщината в романа 
„Железният светилник”.  Образите на Стоян, Султана, Лазар, Климент Бенков, 
Катерина, Ния, Божана, Рафе Клинче и др.. Спецификата на Талевия повествователен 
модел. 
35. Съвременна българска литература. 
 
Учебници: 1. Ангелова, Т., П. Костадинова и А. Кичукова. Български език за 12 клас 
Задължителна подготовка. София: Просвета, 2002 – 2014 
2. Кръстева,И., М. Петрова, В. Котева, Е. Костадинова и Ст. Стоилова. Литература за 12 
клас. Задължителна и профилирана подготовка. София : Булвест 2000, 2002 - 2014 
 
 
 
Изготвил 
Преподавател: 
                         (Мария Костадинова) 
 
 
 


