
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

За 8. клас: 

Омир – епическата поема „Илиада“  

Сафо – стихотворението „Любов“ 

Софокъл – трагедията „Антигона“ 

Библията 

„Пространно житие на Константин – Кирил“ 

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ 

Черноризец Храбър – полемическото съчинение „За буквите“ 

Джовани Бокачо – сборникът с новели „Декамерон“ 

Мигел де Сервантес – романът „Дон Кихот“ 

Уилям Шекспир – трагедията „Хамлет“ и сонети 

  

За 9. клас: 

Христо Ботев – елегията „Майце си“, стихотворението „Моята молитва“, баладата „Хаджи 

Димитър“, елегията „Обесването на Васил Левски“ и стихотворението „Странник“ 

Джонатан Суифт – приключенският роман „Пътешествията на Гъливер“ 

Джордж Байрон – сатиричната поема „Дон Жуан“ 

Александър С. Пушкин – романът в стихове „Евгений Онегин“  

Оноре дьо Балзак – романът „Дядо Горио“ 

Гюстав Флобер – романът „Мадам Бовари“ 

Шарл Бодлер – сборникът със стихотворения „Сплин“ 

Пол Верлен – стихотворението „Есенна песен“ 

Паисий Хилендарски – „История славянобългарска“ 

Петко Р. Славейков – поемата „Изворът на белоногата“ 

  

За 10. клас: 

Иван Вазов – цикълът от оди „Епопея на забравените“ , одата „Левски“, 

романът „Под игото“ ( главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“,  

„Пиянството на един народ“) 

Алеко Константинов – из романа „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен 

българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ 

Пенчо П. Славейков – философската поема „Cis moll“ 

Пейо Яворов – стихотворенията „Арменци“, „Две хубави очи“ и „В часа на синята мъгла“ 

Димчо Дебелянов – стихотворението „Да се завърнеш…“ 

Елин Пелин – повестта „Гераците“ 

Гео Милев – поемата „Септември“ 

https://ucha.se/watch/6943/tvorcheska-istoria-na-poemata-iliada-omir?abtest=1
https://ucha.se/watch/7290/safo-stihotvorenieto-lyubov?abtest=1
https://ucha.se/watch/7135/analiz-na-tragediata-antigona-sofokal?abtest=1
https://ucha.se/watch/6507/moysey-izhod-ot-robstvoto-?abtest=1
https://ucha.se/watch/6652/analiz-na----prostranno-zhitie-na-konstantin-kiril----kliment-ohridski?abtest=1
https://ucha.se/watch/6299/analiz-na-azbuchna-molitva-konstantin-preslavski?abtest=1
https://ucha.se/watch/6300/analiz-na-za-bukvite-chernorizets-hrabar?abtest=1
https://ucha.se/watch/5368/-dekameron--tvorcheska-istoriya-dzhovani-bokacho?abtest=1
https://ucha.se/watch/5365/-don-kihot--tvorcheska-istoriya-i-syuzhet?abtest=1
https://ucha.se/watch/5270/-hamlet--tvorcheska-istoriya-i-osnovni-problemi?abtest=1
https://ucha.se/watch/7269/vsichko-vazhno-za-sonetite-na-shekspir?abtest=1
https://ucha.se/watch/5323/analiz-na-stihotvorenieto--maytse-si--hristo-botev
https://ucha.se/watch/4865/analiz-na-moyata-molitva-epigraf-kompozitsiya-liricheski-geroy-hristo-botev
https://ucha.se/watch/5446/analiz-na-stihotvrenieto--hadzhi-dimitar--hristo-botev
https://ucha.se/watch/5446/analiz-na-stihotvrenieto--hadzhi-dimitar--hristo-botev
https://ucha.se/watch/5356/analiz-na-stihotvorenieto--obesvaneto-na-vasil-levski--hristo-botev
https://ucha.se/watch/8583/vsichko-vazhno-za-stihotvorenieto-strannik-hristo-botev
https://ucha.se/watch/7971/tvorcheska-istoria-i-syuzhet-na-romana-pateshestviata-na-galiver-dzhonatan-suift?abtest=1
https://ucha.se/watch/8137/tvorcheska-istoria-syuzhet-i-kompozitsia-na-poemata-don-zhuan-dzhordzh-bayron?abtest=1
https://ucha.se/watch/8348/tvorcheska-istoria-zhanr-syuzhet-i-kompozitsia-na-evgeniy-onegin-pushkin?abtest=1
https://ucha.se/watch/5749/tvorcheska-istoriya-syuzhet-i-kompozitsiya-na-romana-dyado-gorio-onore-dyo-balzak?abtest=1
https://ucha.se/watch/8212/tvorcheska-istoria-i-syuzhet-na-romana-madam-bovari-gyustav-flober?abtest=1
https://ucha.se/watch/8517/vsichko-vazhno-za-stihotvorenieto-splin-sharl-bodler?abtest=1
https://ucha.se/watch/8538/vsichko-vazhno-za-stihotvorenieto-esenna-pesen-pol-verlen?abtest=1
https://ucha.se/watch/6064/tvorcheska-istoria-na-istoria-slavianobalgarska-paisiy-hilendarski?abtest=1
https://ucha.se/watch/8542/motivi-v-poemata-izvorat-na-belonogata-petko-slaveykov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10095/tsikalat-epopeia-na-zabravenite-analiz-i-tvorcheska-istoria-ivan-vazov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10096/oda-levski-analiz-obobshtenie?abtest=1
https://ucha.se/watch/10097/pod-igoto-tvorcheska-istoria-ivan-vazov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10097/pod-igoto-tvorcheska-istoria-ivan-vazov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10099/bay-ganyo-tvorcheska-istoria-aleko-konstantinov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10099/bay-ganyo-tvorcheska-istoria-aleko-konstantinov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10101/cis-moll-analiz-pencho-slaveykov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10625/analiz-na-stihotvorenieto-armentsi
https://ucha.se/watch/10104/vsichko-nay-vazhno-za-dve-hubavi-ochi-peyo-iavorov?abtest=1
https://ucha.se/watch/5573/-v-chasa-na-sinyata-magla--peyo-yavorov
https://ucha.se/watch/5889/tvorcheska-istoriya-i-osnovni-problemi-v-stihotvorenieto-da-se-zavarnesh-v-bashtinata-kashta-dimcho-debelyanov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10106/geratsite-tvorcheska-istoria-syuzhet-i-geroi-elin-pelin?abtest=1
https://ucha.se/watch/10109/poemata-septemvri-analiz-geo-milev-chast-1?abtest=1


Христо Смирненски – поетичният цикъл „Зимни вечери“ 

Атанас Далчев – стихотворението „Повест“ 

Йордан Йовков – разказите „Албена“ и „Индже“ 

Никола Вапцаров – стихотворението „Писмо“ ( „Ти помниш ли….“) 

Димитър Димов – романът „Тютюн“ ( І и ХVІ глава от І част) 

Николай Хайтов – разказът „Дърво без корен“ 

Йордан Радичков – разказът „Нежната спирала“ 

  

За 11. клас: 

Димитър Талев – романът „Железният светилник”  

Алеко Константинов – романът „Бай Ганьо“: „Бай Ганьо журналист“  

Станислав Стратиев – пиесата „Балкански синдром“  

Иван Вазов – одата „Паисий“ и стихотворенията „Новото гробище над Сливница“ и „При 

Рилския манастир“  

Никола Вапцаров – стихотворението „История“ 

Йордан Радичков – романът „Ноев ковчег“  

Христо Ботев – стихотворенията „Борба“ и „До моето първо либе“  

Елин Пелин – разказът „Андрешко“  

Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“ 

Емилиян Станев – повестта „Крадецът на праскови“  

Пейо Яворов – поемата „Градушка“  

П. П. Славейков – лирическата миниатюра „Спи езерото“  

  

 

За 12. клас: 

Димчо Дебелянов – „Аз искам да те помня все така“ 

Христо Фотев – „Колко си хубава!“ 

Петя Дубарова – „Посвещение“ 

Елин Пелин – „Спасова могила“ 

Атанас Далчев – „Молитва“ 

Вапцаров – „Вяра“ 

Елин Пелин – „Ветрената мелница“ 

Йовков – „Песента на колелетата“ 

Виктор Пасков – „Балада за Георг Хених“ 

Пейо Яворов – „Две души“ 

Елисавета Багряна – „Потомка“ 

Борис Христов – „Честен кръст“ 

https://ucha.se/watch/5606/analiz-na-tsikala-zimni-vecheri-hristo-smirnenski?abtest=1
https://ucha.se/watch/10114/stihotvorenieto-povest-analiz-atanas-dalchev?abtest=1
https://ucha.se/watch/10119/albena-analiz-yordan-yovkov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10118/indzhe-analiz-yordan-yovkov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10121/stihotvorenieto-pismo-analiz-nikola-vaptsarov?abtest=1
https://ucha.se/watch/10123/romanat-tyutyun-dimitar-dimov?abtest=1
https://ucha.se/watch/11364/tvorcheska-istoria-syuzhet-i-kompozitsia-na-razkaza-darvo-bez-koren-nikolay-haytov
https://ucha.se/watch/5851/tvorcheska-istoriya-syuzhet-i-kompozitsiya-na-razkaza-nezhnata-spirala-yordan-radichkov?abtest=1
https://ucha.se/watch/9998/vremeto-v-romana-zhelezniat-svetilnik-dimitar-talev?abtest=1
https://ucha.se/watch/8684/vsichko-vazhno-za-obraza-na-bay-ganyo
https://ucha.se/watch/5391/analiz-na-odata--paisiy--ivan-vazov
https://ucha.se/watch/5386/analiz-na-stihotvorenieto--pri-rilskiya-manastir-
https://ucha.se/watch/5386/analiz-na-stihotvorenieto--pri-rilskiya-manastir-
https://ucha.se/watch/5610/nikola-vaptsarov-zhiznen-i-tvorcheski-pat
https://ucha.se/watch/6044/yordan-radichkov-zhiznen-i-tvorcheski-pat
https://ucha.se/watch/6044/yordan-radichkov-zhiznen-i-tvorcheski-pat
https://ucha.se/watch/5327/analiz-na-stihotvorenieto--borba--hristo-botev
https://ucha.se/watch/5329/analiz-na-stihotvorenieto--do-moeto-parvo-libe--hristo-botev
https://ucha.se/watch/6028/analiz-na-razkaza-andreshko-elin-pelin
https://ucha.se/watch/5136/analiz-na-stihotvorenieto--prikazka-za-stalbata-
https://ucha.se/watch/12678/konflikti-motivi-i-osnovno-poslanie-v-povestta-kradetsat-na-praskovi--emilian-stanev
https://ucha.se/watch/5875/analiz-na-poemata-gradushka-peyo-yavorov
https://ucha.se/watch/6107/analiz-na-stihotvorenieto-spi-ezeroto-belostvoli-buki-pencho-slaveykov
https://ucha.se/watch/4856/az-iskam-da-te-pomnya-vse-taka-dimcho-debelyanov
https://ucha.se/watch/5631/analiz-na-stihotvorenieto----vyara----nikola-vaptsarov
https://ucha.se/watch/6198/analiz-na-razkaza-vetrenata-melnitsa-elin-pelin
https://ucha.se/watch/5139/analiz-na--pesenta-na-koleletata-
https://ucha.se/watch/5894/analiz-na-stihotvorenieto-dve-dushi-peyo-yavorov
https://ucha.se/watch/5605/analiz-na-stihotvorenieto-potomka-elisaveta-bagryana


 

 

 

 

 

 

 

 

11. клас 

Профил Български език и литература – модул Диалогични прочити 

1. Иван Вазов – „Каблешков“ („Епопея на забравените“) 

2. Георги Господинов  -  „Черешата на един народ“ 

3. П.К. Яворов – „Угасна слънце“ (стихосб. „Безсъници“) 

4. Никола Вапцаров – „Ботев“ (стихосб. „Моторни песни“) 

5. Георги Марков – „Ехо от студентските години“ („Задочни репортажи за България“) 

6. Ивайло Петров – „Хайка за вълци“ (роман) 

7. Елин Пелин – „Задушница“, „Вдовец“ ( сб. „Разкази“) 

8. Васил Попов – „Сватба“ (сб. „Корените. Хроника на едно село“) 

9. Николай Лилиев – „Тихият пролетен дъжд“ ( стихосб. „Птици в нощта“) 

10.  Никола Фурнаджиев – „Дъжд“ (стихосб. „Пролетен вятър“) 

Профил Български език и литература – модул Критическо четене 

1.  Райнер Мария Рилке – „Гетсиманската градина“ (стихосб. „Нови стихотворения“) 

2.  П. К. Яворов – „Нирвана“ (цикълът „Прозрения“) 

3. Константин Павлов – „Петима старци“ (поема) 

4. Пенчо Славейков – „Ралица“ (поема) 

5. Димчо Дебелянов – „Легенда за разблудната царкиня“ (поема) 

6. Джеръм Дейвид Селинджър – „Човека, който се смее“ (сб. „Девет разказа“); 

„Спасителят в ръжта“ (роман) 

7. Здравка Евтимова – „Обувки“ ( сб. „Пернишки разкази“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.  клас 

Профил Български език и литература – модул Диалогични прочити 

1. О. Хенри – „Даровете на влъхвите“ (сб. „Четирите милиона“) 

2. Г. Господинов – „О, Хенри“ ( сб. „Три коледни истории с илюстрации“) 

3. Библейска книга на Йов 

4. Й. Йовков – „Вълкадин говори с бога“ (сб. „Женско сърце“) 

5. Н. Вапцаров – „Романтика“ (стихосб. „Моторни песни“) 

6. Николай Хайтов – „Изпит“ (сб. „Диви разкази“) 

7. Владо Даверов – „Вчера“ (роман) 

 

Профил Български език и литература – модул Критическо четене 

1. Н. В. Гогол – повестта „Шинел“ (сб. „Петербургски повести“) 

2. Павел Вежинов – повестта „Бариерата“; (препоръчителни –повестите „Езерното 

момче“, „Белият гущер“; романът „Нощем с белите коне“) 

3. Милен Русков – „Чамкория“ (роман) 

4. Джордж Оруел – „1984“ (роман) 

5. Константин Илиев – „Нирвана“ (драма) 

 

 

  

 


