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ВЪВЕДЕНИЕ 

През последното десетилетие всички колективно обвиняват т.н. Z-поколение, 

че е дигитално поколение и затова не обича литературата и в частност четенето. 

Затова вероятно много колеги възприемат учебната дисциплина Български език и 

литература като ЕКЗОТИЧНА, а на Държавния зрелостен изпит се демонстрира не 

толкова литературно образование, колкото компетенции в използването на 

иновативни техники за преписване. 

Преди няколко години проф. Румяна Йовева сподели в сп. Български език и 

литература [1] болката си „за отношението на университета и на училището към 

литературата, за начините, по които тя пребивава в учебните планове и 

програми, както и за възприемането и осмислянето й от студентите и от 

учениците“. 

И аз като проф. Йовева не вярвам в „онищостяването“ на литературата и 

търся отговор на въпроса „Защо младите хора трайно се отдръпват от нея?“  

И в моето детство, и в детството на децата ми имаше родители, които не 

четяха. Имах познати, които се редяха на дългите опашки пред книжарниците, за да 

си купят събраните съчинения на някой класик, не защото харесват Йовков 

например, а защото красивата подвързия на луксозното издание, е в тон с 

„интериорния дизайн на хола им“ (в онези години холната мебелировка имаше 

много рафтове за книги). По-късно, в средата на 80-те години на ХХ век се „сдобих“ с 

познати, които пренесоха томовете на тавана или в мазата, или на село и запълниха 

опразнените рафтове с видеокасети. Собствените ми деца имаха различно 

отношение към книгата. Когато имаха нужда от някаква информация, големият 

тръгваше към рафтовете с книги, малкият – към видеотеката или към телевизора 

(по-късно компютъра). И малкият, и големият обаче не прочетоха нито ред от 

задължителните за прочит художествени текстове (от ІV до ХІІ клас) – бяха им 

скучни, не ги разбираха, разказваха им за живот, който аз самата не познавах. 

Благоверният ми съпруг, когато беше на 45г. се разболя и остана у дома за седмица. 

От скука започнал да прелиства първо „Маминото детенце“ от Любен Каравелов, 

след това „Бай Ганьо“ и „До Чикаго и назад“ от Алеко Константинов, „Под игото“ на 

Базов – все емблематични текстове за българското литературно образование. 

Връщайки се от работа го заварвах къде просълзен, къде задушаващ се от смях. На 

45 г. той стигна до прозрението колко велики текстове са били включени в учебното 

съдържание по литература, но в следващия миг си призна, че ако отново стане на 

15-16 години, пак няма да ги прочете, защото пак ще са му стра-а-а-шно 

отегчителни.      

Простете ми това лирично отклонение, но конструктивисткия дизайн на учене 

толерира експеренциалното образование – ученето чрез преживяване. Психолози и 

педагози повече от половин век защитават тезата, че знанието се превръща в по-

знание, когато е преминало през личния житейски опит на 

детето/ученика/обучавания. За да е интересен учебният предмет Български език и 

литература в училище, учебното съдържание трябва да е адекватно на интересите 

на децата от съответната училищна възраст.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Предмет на настоящата анотация на едно по-голямо изследване, е 

проактивността на ДОИ за УС и учебните програми по Български език и литература в 

гимназиален етап на обучение за повсеместно прилагане на ученето чрез 

преживяване по този учебен предмет. 

 

Учебно съдържание по литература в гимназиален етап на обучение 

Държавните образователни изисквания (стандартите за учебно съдържание по 

БЕЛ) следват хронологичния принцип при изучаването на европейската и в частност 

българската литература: 

ІХ клас: 1. Античната култура и литература (старогръцка митология, епос, 

лирика, драма). 

 2 Средновековната култура и книжнина (Стар и Нов завет; 

западноевропейско средновековие – Артуров цикъл, рицарски роман; православно 

средновековие – стара българска литература). 

Х клас:  3. Западноевропейски ренесанс. 

 4. Литература на Българското възраждане (Български ренесанс). 

 5. Руска класическа литература (Руски ренесанс). 

ХІ клас:6. Българска литература от Освобождението до Първата световна 

война (Нова българска литература), т.е.  от Христо Ботев до Димчо Дебелянов. 

ХІІ клас:7. Най-нова българска литература: 1. Българската литература между 

двете световни войни: Хр. Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета 

Багряна, Йордан Йовков, Никола Вапцаров) и 2. Българската литература след 

Втората световна война (Димитър Димов, Димитър Талев, Емилиян Станев, Генчо 

Стоев). 

Понеже говорим за проактивността на стандартите за учебно съдържание по 

БЕЛ и възможността учениците да преживеят написаното от изучаваните автори 

смея да отбележа, че първите трима от най-младите български писатели, изучавани 

в ХІІ клас, напускат нашия грешен свят през втората половина на миналия век. 

Последният – през втората година от новия ХХІ век. Днешните ученици, обучавани в 

гимназиален етап на обучение, са се появили на бял свят, в десетилетието, когато 

Генчо Стоев го е напуснал.  

Аз съм филолог по образование и учител по призвание. Знам, че 

художествената литература интерпретира общочовешки и национални проблеми и 

ценности. Убедена съм, че един художествен текст може да ти даде по-точна 

представа за нравите на хората, в чиято държава се каниш да емигрираш, 

например, отколкото някое социологическо проучване или статия в Уикипедия. Знам, 

че за това учебният предмет Литература, макар и екзотичен, все още съществува в 

учебните планове на общообразователното българско училищеK 

Но би било добре, ако МОДЕЛЪТ НА  учебните програми е ГЪВКАВ и 

проактивен за „пареща“, току що излязла от печатницата, българска художествена 

литература. Би било добре учениците да могат да видят и да пипнат в буквалния 

смисъл на думата ЖИВ писател. Да видят, че той е съвсем обикновен човек и няма 

вид на изстрадал в средновековен скрипторий монах.  

В моите детски години имаше „Седмица на детската книга и изкуствата за 

деца“. През тази седмица живите български писатели, организирано обикаляха по 

села и по паланки, за да се срещнат със своите читатели. Помня, че на най-голямо 

внимание се радваха тези, чиито текстове бяха познати на децата от учебниците 

или от часовете за извънкласно четене. Да K и такова чудо имаше едно време в 

учебните програми по БЕЛ. 
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Бестселърите на съвременната българска литература 

Вече стана ясно, че в училище се изучават текстове, писани в края на ХІХ и 

първата половина на ХХ век – т.н. класика, за която кохорта от мастити 

литературоведи са писали през годините, че този текст е „По-по-най“, защото са 

успели да го вкарат в рамките на жанрологията и всякакви други 

литературнотеоретични рамки. 

В началото на второто хилядолетие също се пише литература. Идеалният 

вариант е писателят да си намери издател, който не само да му заплати труда и 

отпечатването на ръкописа, но и да популяризира творението му. 

Добрата реклама прави от един роман бестселър, т.е. най-продаван. Терминът 

бестселър не определя литературните качества на произведението. Терминът е 

слово-знак за голямата популярност на книгата (блокбъстър за филм; хит за 

музикално произведение). 

Как „вписването“ на един бестселър в учебното съдържание по литература 

може да освежи литературното образование? 

„Парещият“ (защото храната е вкусна докато е топла) бестселър е нагледно 

доказателство за две неща: 1) че хората четат; 2) че от писане на литература може 

да се печели. Второто е много важно за всеки тинейджър. Поколението, което 

отглеждаме е консуматорско поколение. То се интересува само от онова, за което е 

убедено, че ще му донесе полза. Казано по друг начин знанието е инвестиция в 

бъдещето. Такива са нормативните документи – национални и европейски. Когато 

можеш да използваш ергономично знанията/компетентностите си – ти имаш 

изградени предприемачески умения. Т.е. за теб има надежда, че ще се реализираш 

на пазара на труда (в едно TV предаване търсят не музикални таланти, а младежи с 

Х-фактор).  

Перфектният пример за проспериращ български писател с предприемачески 

компетентности, е симпатичната блондинка Людмила Филипова, автор на поредица 

бестселъри (на година по един). През 2014г. излезе последният й бестселър 

„Войната на буквите“. Книгата действително се родее по тематика и маниер на 

писане с „В името на розата“ на Умберто Еко и поредицата романи на Дан Браун: 

„Шифърът на Леонардо“, „Шестото клеймо“ и т.н. Романът се чете – в първата 

половина леко, във втората с прелистване на някои страници. Книгата има 

загадъчен рекламен трейлър, който гъделичка любопитството. На гърба й авторката 

е снимана, яхнала кон. Мъжката част от читателската публика реагира с фразата „А, 

това ли е Л. Филипова. Стана ми интересно. Ще прочета книгата!“ (и я прочитат, и 

коментират – доколко исторически е РОМАНЪТ, доколко е приказка). 

ДОИ за учебно съдържание по литература в ІХ клас „стандартизират“ 

изучаването на Стара българска литература и по-конкретно „Сказание за буквите“ от 

Черноризец Храбър. Това е „онази“ литература, която „мирише на тамян“, която 

малко учители преподават с разбиране.  

Ако в часовете, посветени на кирилицата и глаголицата, на Златният век на 

българската книжнина и на „Сказанието“ на Храбрия Черноризец, учениците 

споделят преживяванията си от гледането на трейлъра, прочита на романа и 

коментариите във форумите, потърсят границата между историческата истина и 

художествената фикция, сравнявайки „Войната на буквите“ и написаното в научната 

литература по проблема, те ще ПОЧУВСТВАТ случилото се в Плиска, Преслав, 

Константинопол и Херсон, все едно са профайлъри, разхождащи се из 4-D 

холограма, рожба на собствения им мозък.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не помня в кое от произведенията си Платон негодува, че гърците 

предпочитали да четат mythos вместо logos. От тогава до ден днешен хората не са 

се променили много. Затова конструктивисткият дизайн на учене препоръчва 
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експеренциалното образование. Научен текст трудно се преживява. За бестселъра 

това като че ли е задължително. Тази книга се продава, защото някой преди теб я е 

харесал, т.е. предизвикала е у него някакво преживяване, което той е споделил – и 

така по веригата.  

В статията си „Предимства на обучението чрез мултимедийна среда на 

учителите по компютърни науки“ [2] Е. Горанова пише: “Бъдещите учители, като 

представители на дигиталното поколение, трябва да бъдат обучавани чрез 

нетрадиционни среди за обучение, които отговарят на техните 

компетентности, формират умение за динамично възприемане и активно 

тълкуване на информацията, която се представя.“ [Прев. Г.Л.] Изследването 

толерира обучението на учители по компютърни науки в мултимедийна среда. 

Скромният ми педагогически опит (около 30 години) от последното десетилетие ми е 

доказал, че и обучението по Български език и литература – в училище и в 

Университета, може и трябва да се провежда в мултимедийна среда. На 

обучаваните им допада! В тази среда те съпреживяват! Необходимо е учителят/ 

университетският преподавател да достигне тяхното ниво в приключението учебен 

процес.  
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