
Списък на книгите, които трябва да прочетете през лятната ваканция за: 
 

 

 

8 клас през 2021г. 

1.Старогръцка митология- Митът за Прометей,Митът за Едип,Троянски митологичен цикъл 

2.Омир – „Илиада” 

3.Сафо – „Любов” 

4.Софокъл – „Антигона” 

5.Библия –Стар и Нов завет 

6.Климент Охридски – „Пространно житие на Константин –Кирил” 

7.Константин  Преславски  - „Азбучна молитва” 

8.Черноризец Храбър – „За буквите” 

9.Джовани Бокачо – „Декамерон” 

10.Мигел де Сервантес – „Дон Кихот” 

11.Уилям Шекспир – „Хамлет”,сонети 

 

 

 

9 клас през 2021г. 

1.Джонатан Суифт – „Пътешестията на Гъливер” 

2.Джордж Байрон – „Дон Жуан” 

3.Александър Пушкин – „Евгений Онегин” 

4.Оноре дьо Балзак –„Дядо Горио” 

5.Гюстав Флобер – „Мадам Бовар 

6.Шарл Бодлер – „Сплин” 

7.Пол Верлен – „Есенна песен” 

8.Пайсий Хилендарски – „ История славянобългарска” 

9.Петко Р.Славейков  - „Изворът на Белоногата” 

10.Христо Ботев – стихотворения,”Смешен плач”,”Политическа зима” 

 

 

 

 

10 клас през 2021г. 

1.Иван Вазов – „Епопея на забравените”,”Под игото” 

2.Алеко Константинов – „Бай Ганьо се върна от Европа” 

3.Пенчо Славейков – „Cis moll” 

4.Пейо Яворов –„Арменци”,Две хубави очи”,”В часа на синята мъгла” 

5.Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш...” 

6.Елин Пелин  - „Гераците” 

7.Гео Милев – „Септември” 

8.Христо Смирненски – „Зимни вечери” 

9.Атанас Далчев „Повест” 

10.Йордан Йовков – „Индже”,”Албена” 

11.Никола Вапцаров – „Ти помниш ли...” 

12.Димитър Димов – „Тютюн” 

13.Николай Хайтов – „Дърво без корен” 

14.Йордан Радичков – „Нежната спирала” 

 

 

 

 

 

 



 

11  клас през 2021г. 

1.Димитър Талев -  „Железният светилник” 

2.Алеко Константинов – Из”Бай Ганьо”,”Бай Ганьо журналист” 

3.Станислав Стратиев – „Балкански синдром” 

4.Иван Вазов- „Пайсий”,”Новото гробище над Сливница”,”При Рилския манастир” 

5.Никола Вапцаров- „История” 

6.Йордан Радичков – „Ноев ковчег” 

7.Христо Ботев – „Борба”,”До моето първо либе” 

8.Елин Пелин – „Андрешко” 

9.Христо Смирненски – „Приказка за стълбата” 

10.Емилиян Станев – „Крадецът на праскови” 

11.Пейо Яворов – „Градушка” 

12.Пенчо Славейков – „Спи езерото” 

 

 

 

 

12 клас през 2021г. 

***Тези, които са маркирани в синьо са задължителни. 

Христо Смирненски – стихотворенията „Ний”, „Улицата”, „Йохан”, „Въглекопач”, „Да бъде ден”, 

„Юноша”, „Каменарче”, „Зимни вечери”, „Цветарка”, „Уличната  жена”, „Стария музикант”, 

„Босоногите деца” 

Гео Милев – поемата „Септември” 

Атанас Далчев – стихотворенията: „Болница”, „Прозорец“, „Хижи”, „Старите моми”, „Повест”, 

„Стаята“, „Книгите”, „Дяволско”, „Метафизически сонет”, „Съдба”, „Любов”, „Камък”, „Молитва”, 

„Синеокото момче”; избрани фрагменти 

Елисавета Багряна – стихосбирката „Вечната и святата”: стихотворенията „Кукувица“, „Потомка“, 

„Стихии“, „Вечната“ 

Йордан Йовков – сб. „Старопланински легенди”: разказите „Индже“, „Шибил“, „През чумавото“, 

разказите „Белите рози”, „Последна радост”, „Песента на колелетата”, „Серафим”, „Женско сърце”, 

„Другоселец”, „Албена“, „Вълкадин говори с Бога” 

Никола Вапцаров – стихосбирката „Моторни песни”; стихотворенията „Пролет”,  „Завод“, „Сън“, 

„Епоха”, „Хроника”, „История”, „Кино”, „Прощално”, „Борбата е  безмилостно жестока” 

Димитър Димов – романът „Тютюн” 

Димитър Талев – романът „Железният светилник” 

 


