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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ДИМИТРОВГРАД 

гр.Димитровград 6400 ул.”З.Зограф”27 тел.(0391) 6 - 21 – 00   

http:// www.lubenkaravelov.eu ; e-mal: sou_lk@abv.bg 

 

Утвърждавам 

 

Директор:............................. 

            (Валентин Христов) 

 

 

КОНСПЕКТ 

 

по Български език и литература за 11. клас, Профилирана подготовка 

 

Модул 1.  „Езикът и обществото“ 

1. Общуването в лингвистичен, психолингвистичен   и социален аспект 

2. Общуване. Език и реч 

3. Естествени и изкуствени езици 

4. Книжовният език и другите форми на съществуване на езика 

5. Форми на съществуване на езика. 

6. Книжовен език и диалекти 

7. Неструктурни форми на съществуване на езика 

8. Езикова ситуация 

9. Езиковата ситуация в България 

10. Основни процеси в развоя на българския книжовен език  

11. Старобългарски език. Глаголица и кирилица  

12. Съвременен български книжовен ези 

13. Презентиране на предложени в помагалото и избрани от учениците теми  

14. Тенденции в развоя на съвременния български книжовен език   

15. Особености на езика и стила в романа ,,Лавина“ - словотворчествотона Блага  

Димитрова                                                           

16. Българският език в мултикултурна среда    

17. Българският език – един от официалните езици на Европейския съюз 

18. Българският език в контекста на европейската езикова политика 

 

Модул 2.  „Езикови употреби“ 

1. Комуникативна ситуация  

2. Фактори и елементи на комуникативната ситуация    

3. Функции на езика. Основни функции на езика 

4. Функции на езика. Допълнителни функции на езика 

5. Извличане на информация и езикови норми 

6. Комуникативна ситуация и функции на езика 

7. Речева стратегия. Елементи на речевата стратегия. Езикова култура 

8. Речеви стратегии за установяване и преустановяване на контакти 

 

Модул 3. „Диалогични прочити“ 

1. Родното и чуждото. „Криворазбраната цивилизация“ (Добри Войников) и „Бай Ганьо. 

Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Алеко Константинов). Исторически и 
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социокултурен контекст на творбите. Творческа индивидуалност на авторите (жанрови 

особености на творбите). Проблемът за родното и чуждото в контекста на творбите. 

Създаване на теза и антитеза по зададена тема. Героите на творбите (общи черти и 

индивидуален портрет). Художествени средства за реализация на авторовия замисъл 

2. Обществото и властта. Осъдени души“ (Д. Димов). Образът на обществото. Образът на 

властта. Фабулни елементи и повествователни стратегии. Проблемът за властта и 

обществото. Създаване на теза и антитеза по зададена тема 

3. Животът и смъртта. „Задушница“ (Ел. Пелин) – „Сватба“ (В. Попов). Творческа 

индивидуалност на авторите. Особености на разказите им. Особености на 

повествованието, образна система, особености на стила. Героите на творбите (общи черти 

и индивидуален 

портрет). Художествени средства за реализация на авторовия замисъл 

 4. Природата. „Тихият пролетен дъжд“ (Н. Лилиев) – „Дъжд“ (Н. Фурнаджиев). 

Творческа индивидуалност на авторите. Особености на поезията им. Архетипни представи 

за плодородието 

5. Любовта. „През чумавото“ (Й. Йовков) – „Целувката“ (Густав Климт). Общи черти и 

различия.Творческа индивидуалност на авторите. Особености на творчеството им 

 

Модул 4. „Критическо четене“ 

1. „Степ“  (Асен Разцветников). Контексти. Човекът и творецът. В спомените на 

съвременниците си. Творчески път. Особености на творческия почерк в стихосбирката 

,,Планински вечери“ (1934). Текстът в контекста на цялото. Общуване с текста. 

Критически оценки 

2. Абстрактно-философско лирическо стихотворение. „Нирвана“ (Пейо Яворов) 

.Контексти. Човекът и творецът. В спомените на съвременниците си. Творчески път. 

Особености на творческия почерк в стихосбирката ,,Прозрения“ (1910). Текстът в 

контекста на цялото. Общуване с текста. Критически оценки    

3. Епическа/наративна поема.  „Ралица“ (Пенчо Славейков). Контексти. Човекът и 

творецът. В спомените на съвременниците си. Творчески път. Особености на творческия 

почерк  ,,Епически песни“.Текстът в контекста на цялото. Общуване с текста. Критически 

оценки 
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Изготвил:........................... 

                    (Живко Русев) 

 


