Книги за четене през лятото- XI клас
Задължителна подготовка
1. Христо Ботев
Лирика:
„Майце си“, „Към брата си“, „Делба“, „До моето първо
либе“, „Елегия“, „Борба“,„Моята молитва“, „Хайдути“,
„На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на
Васил Левски“
Публицистика:
„Политическа зима“, „Смешен плач“
2. Иван Вазов
Лирика: стихосбирките „Пряпорец и гусла“, „Тъгите на
България“
Лирика:
„Епопея на забравените“, „Практическият человек“,
„Средство да нямаш врагове“,„Двайсети век“, „Линее
нашто поколенье“, „Сливница“, „При Рилския манастир“,
„Към природата“, „Елате ни вижте“
Проза:
„Чичовци“, „Под игото“, „Дядо Йоцо гледа”, „Пейзаж“,
„Тъмен герой“, „Кандидат за хамама”
3. Алеко Константинов
Фейлетони: „Страст“, „Честита Нова година“, „По
изборите в Свищов“, „Сеятели на рабски чувства“, „Разни
хора, разни идеали“.

„Бай Ганю“
4. Пенчо Славейков
„Олаф ван Гелдерн“, „Епически песни“,
„Псалом на поета“, „Сън за щастие“
5. Пейо Яворов
Лирика: „На нивата“, „Заточеници“, „Арменци“,
„Хайдушки песни“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две хубави очи“,
„Стон“, „Калиопа“, „Сенки“, „Песен на песента ми“,
„Градушка“, „Нощ“, „Песента на човека“, „Към върха“,
„Маска“, „Две души“
Драма: „В полите на Витоша“
6. Елин Пелин
Разкази: „Ветрената мелница“, „Мечтатели“, „Косачи“,
„Край воденицата“, „Задушница“, „На оня свят“,
„Андрешко“, „Престъпление” „Напаст божия”
Повести: „Гераците“
Сборник разкази „Под манастирската лоза”
7. Димчо Дебелянов – „Пловдив“, „Станси“, „Черна
песен“, „Спи градът“, „Да се завърнеш...“, „Помниш ли,
помниш ли...“, „Аз искам да те помня все така“, „Гора“,
„Миг“, „Един убит“, „Сиротна песен“, „Тиха победа“,
„Прииждат, връщат се“

Книги за четене- XI клас
Профилирана подготовка
1. Христо Ботев- „Гeргьовден“, „В механата“, „Патриот“,
„Странник“, „Пристанала“
Публицистика.
2. Иван Вазов
Лирика:„Векът“, „Апатията“, „Пустота“, „Отечество
любезно”
Проза:
„Кардашев на лов“, „Травиата“
„Немили-недраги“
Драма:
„Хъшове“
3. Захари Стоянов
„Записки по българските въстания“
4. Алеко Константинов
Пътепис: „До Чикаго и назад“ и др.
Фейлетони:
„Херострат II“, „Миш-маш“ и др.
5. Д-р Кръстев
Кръгът „Мисъл“.
6. П. Ю. Тодоров
Идилия. Драма. По избор: „Змейова сватба“ или
„Зидари“
7. П. П. Славейков
„На острова на блажените“
Статии (по избор)
8. П. К. Яворов

„Стихотворения“, „Безсъници“, „Прозрения“,
„Подир сенките на облаците“;
9. Елин Пелин
Разкази:
„Кумови гости“, „Пролетна измама“, „Изкушение“,
„Самодивските скали“
Повест: „Земя“
10. Кирил Христов – лирика
11. Поет символист по избор – лирика
12. Димчо Дебелянов
Лирика: „Легенда за разблудната царкиня”

