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                                                                                                 Утвърдил 
                                                                                                 Директор: 

(Славейка Иванова) 
 
 

Конспект 
по български език и литература за ЗИП за 12. клас, 

самостоятелна форма на обучение, 
специалност „Икономическа информатика“ 

за учебната 2014/ 2015 година 
 

1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни 
комуникативни цели (дискурсни техники): наративни техники, дескриптивни техники, 
аргументативни техники. 
2. Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при употреба на 
езика: 
      - подбор и съчетаване на езиковите средства от различни равнища с цел изразяване 
на определени смисли; 
      - роля на социалния контекст за определяне на смислите в дискурса; 
      - механизми за изграждане на дискурса (кохезия и кохерентност) 
3. Дискурсен анализ на текст - отношение между съдържателно-логическата и 
езиковата структура на текста и социокултурния контекст на пораждането му 
(комуникативно намерение, участници, условия). Продуциране на текст по зададени 
параметри на социалния контекст чрез прилагане на различни дискурсни техники. 
4. Христо Смирненски. Горчивите прозрения на сатирика Христо Смирненски (”На 
гости у дявола”, “Приказка за стълбата”). Трагичната визия за “хиляди души 
разбити” (”Децата на града”, “Зимни вечери”). 
5. Светослав Минков. Живот и творчество. Диаболични разкази. Пародийно 
преодоляване на диаболизма. Образът на Америка, на науката и изгубената романтика. 
Всекидневието и човекът (”Разкази в таралежова кожа”). 
6. Гео Милев. От лабиринта на модерната душа до деня на гнева. („Жестокият 
пръстен”, „Иконите спят”, „Ад”, „Грозни прози” , „Експресионистично 
календарче за 1921 г”). Прозаичните творби: „Фрагментът”, „Небето”, „И свет во 
тме светится”. 
7. Никола Фурнаджиев. Живот и творчество. ”Пролетен вятър” - своеобразно 
проявление на естетическия прелом на 20-те години на ХХ век. 
8. Асен Разцветников. Жизнен и творчески път. ”Жертвени клади” - болезненият 
стон на една съпричастна душа. 
9. Антон Страшимиров. Житейска и творческа биография. Страдание и разрушение в 
романа ”Хоро”. Своеобразие на романовата поетика. Драмата “Вампир” – нараненото 
честолюбие на силните характери. 
10. Атанас Далчев. Творчеството на поета в естетическия контекст на кръга “Стрелец”. 
Домът и пътят на отчуждението в лириката на Далчев. “Фрагменти” - афористичните 
прозрения на Далчев за изкуството. 
11. Домът и пътят на човека в лириката на Елисавета Багряна. Човекът и 
урбанистичната цивилизация в поезията на Багряна. 
12. Йордан Йовков. Структура, мотиви и образи в сборника „Ако можеха да 
говорят”. Темата за войната в Йовковите разкази  
(“Белите рози”, “Песента на Солвейг”, “Белият ескадрон”).  
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13. Георги Караславов - живот и творчество. Конфликти и характери в романа 
“Снаха”. Българинът и земята (съпоставка с “Гераците” на Елин Пелин).  
14. Никола Вапцаров – живот и творчество. “Моторни песни” – структура, основни 
мотиви и идеи. Човекът и изкуството в лириката на Вапцаров. Човекът и родината в 
”Песни за родината” от Никола Вапцаров. 
15.Димитър Димов – живот и творчество. Романът „Осъдени души” – сюжет, 
композиция и образи. 
16. Димитър Талев. Развитие на романовата поетика в четирилогията „Железният 
светилник”,“Преспанските камбани”, “Илинден” и “Гласовете ви чувам”. 
Носталгичният спомен за съхранената българска духовност в романите на Димитър 
Талев. 
17. Съвременна българска литература (обзор) 
 
 
Учебници: 1. Ангелова, Т., П. Костадинова и А. Кичукова. Български език за 12 клас. 
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) 


