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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 12. клас, Профилирана подготовка 

 

Модул 1.  „Езикът и обществото“ 

1. Етикет и протокол. Етикет в публичното общуване 

2. Учтивата форма в българския език 

3. Речев етикет 

4. Етикет на облеклото в публичното общуване 

5. Протокол в публичното общуване. Държавен протокол 

6. Поздравителен адрес 

7. Екстралингвистични  и паралингвистични характеристики в устното общуване 

8. Невербална комуникация 

9. Езикът на тялото 

10. Невербалната комуникация в провеждането на една дискусия 

11. Социолингвистични характеристики на участници в общуването 

12. Речева дейност. Комуникативна ситуация 

13. Уместно и неуместно изказване. Провеждане на диалог  

14. Официално и неофициално общуване – създаване на текстове 

15. Етикетни форм 

16. Език и реч. Форми на съществуване на езика. Езикова ситуация 

 

Модул 2.  „Езикови употреби“ 
1. Речеви стратегии в устното общуване 

2. Устно общуване. Правоговор 

3. Правоговорни правила 

4. Интонация. Ударение 

5. Интонацията и ударението в българския език 

6. Особености на произносителния стил 

7. Стратегии при различни форми на устно общуване 

8. Диалогът като форма на устно общуване 

9. Дискусията като форма на устно общуване 

10. Публичното изказване като форма на устно общуване 

11. Репортажът като форма на устно общуване 

12. Писмена реч.  

13. Стратегии за писане на писма. 

Лично писмо – на хартиен и на електронен носител. Делово писмо – на хартиен и на електронен 

носител. Стратегии за писане на репродуктивен текст – резюме. Писане на репродуктивен текст – 

резюме. 
14. Есе по нравствен проблем 

15. Четене. Грамотност за четене. Функционална грамотност 
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16. Стратегии за четене с разбиране. Четене на текст , формулиране на въпроси и уточняване на 

отговорите им. Четене на текст и определяне на основните му елементи. Четене на текст, свързано 

с извличане на информация .  
 

Модул 3. „Диалогични прочити“ 

Тема 

 1. Любовта.„През чумавото“ на Йордан Йовков и „Целувката“ на Густав Климт. Общи черти и 

различия между литературата и изобразителното изкуство. Творческа индивидуалност на авторите. 

Особености на творчеството им. Диалогичен прочит на творби от различни изкуства – литература и 

изобразително изкуство („През чумавото“ и „Целувката“). Художествени средства за реализация на 

темата за любовта в двете творби – разказа и картината. 

2. Вярата и надеждата „Веселият монах“ на Елин Пелин и „Антихрист“ на Емилиян Станев. 

Творческа индивидуалност на авторите. Особености на прозата им. Темата за вярата и надеждата в 

двете художествени творби – „Веселият монах“ и „Антихрист“. Диалогичен прочит на откъси. 

Проблеми и мотиви от двете творби в съпоставителен план. Коментар на направените наблюдения 

в художествените текстове. Еникий и Еньо-Теофил: съпоставка между двата литературни образа. 

3. Трудът и творчеството Новелата „Привързаният балон“ на Йордан Радичков и пиесата „Опит за 

летене“ на Йордан Радичков. Творческа индивидуалност на автора. Летенето като метафора в двете 

Радичкови творби – новелата и пиесата. Темата за труда и творчеството в причудливия художествен 

свят на Радичков. Диалогичен прочит на откъси от творбите. Вътрешнолитературна диалогизация 

между „Опит за летене“ и „Привързаният балон“. Белетристични и драматургични похвати. 

4. Изборът и раздвоението Романът „Лавина“ на Блага Димитрова и филмът „Лавина“ на Ирина 

Акташева и Христо Писков по романа на Блага Димитрова. Творческа индивидуалност на авторката. 

Романът „Лавина“ и филмът „Лавина“ – творческа съпоставка. Диалог между творбите на две 

различни изкуства. Темата за избора и раздвоението в художествения текст на Блага Димитрова. 

Художествените образи в романа „Лавина“ и във филма „Лавина“. Изразните средства в романа и в 

кинотворбата. 

 

Модул 4. „Критическо четене“ 

Повест. „Преди да се родя“ на Ивайло Петров – социокултурен и литературен контекст. Жанрови и 

композиционни особености. Анализационен прочит на повестта „Преди да се родя“. Тема, мотиви, 

ключови образи и художествени похвати. Критически оценки и интерпретации на повестта „Преди 

да се родя“.  

Повест. „Шинел“ на Н. В. Гогол – социокултурен и литературен контекст. Жанрови и 

композиционни особености. Анализационен прочит на повестта „Шинел“. Тема, мотиви, ключови 

образи и художествени похвати. Критически оценки и интерпретации на повестта „Шинел“. 

Роман. „Майките“ на Теодора Димова – социокултурен и литературен контекст. Жанрови и 

композиционни особености. Анализационен прочит на романа „Майките“. Тема, мотиви, ключови 

образи и художествени похвати. Критически оценки и интерпретации на романа „Майките“. 

Роман. „Хоро“ на Антон Страшимиров – социокултурен и литературен контекст. Жанрови и 

композиционни особености. Анализационен прочит на романа „Хоро“. Тема, мотиви, ключови 

образи и художествени похвати. Критически оценки и интерпретации на романа „Хоро“. 

Драма. „Големанов“ на Ст. Л. Костов – социокултурен и литературен контекст. Жанрови и 

композиционни особености. Анализационен прочит на комедията „Големанов“. Тема, мотиви, 

ключови образи и художествени похвати. Критически оценки и интерпретации на комедията 

„Големанов“. 
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Модул 5. Избираем модул: „Книжовен език и териториални диалекти“ 

Теми  

1.Книжовен език. Книжовен език и диалекти. Териториални диалекти 

2. Териториални диалекти. Диалектна езикова норма. Диалектът на моя роден край / Диалектът на 

населеното място, в което живея 

3. Езикова норма. Книжовна езикова норма.  Езикова норма и стилова норма. Езикова грешка и 

стилова грешка. Редактиране – с оглед на диалектни влияния. Видове редакции    

4. Правописна норма. Правописна грешка. Правописни правила при: съгласни звукове и при 

гласни звукове;  някои членни форми; главни и малки букви; слято, полуслято и разделно писане. 

Редактиране на текстове, в които има правописни грешки, дължащи се на диалектни влияния . 

5. Граматична норма.  Граматична грешка. Граматични правила при: бройна форма на имената от 

м. р., ед. ч.; членуване на имената от м. р., ед. ч.; някои видове  местоимения; някои глаголни форми; 

съгласуване – на сказуемото с подлога, на определението с определяемото. Редактиране на текстове, 

в които има граматични грешки, дължащи се на диалектни влияния.   

6. Комуникативна ситуация, комуникативна цел, речева стратегия. Елементи на 

комуникативната ситуация. Комуникативна цел. Елементи на една речева стратегия 

7. Лексикална норма. Лексикална грешка. Лексикална норма и точност, яснота и приемливост на 

изказа. Редактиране на текстове, в които има езикови и стилни грешки. 

8. Пунктуационна норма. Пунктуационни правила. Пунктуационни правила в простото изречение. 

Пунктуационни правила в сложното изречение. Редактиране на текстове, в които има езикови 

грешки, дължащи се на диалектни влияния на различни равнища. 

9. Езикова култура. Езикова култура и езикова грамотност. Редактиране на текстове, в които има 

езикови грешки, дължащи се на диалектни влияния. 
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                    (Живко Русев) 
 


