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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Детска литература” запознава студентите от специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика” с развитието и спецификата на 

българската и западноевропейската литература за деца. Тя ориентира студентите в 

основните художествени насоки и жанрови преображения на творчеството за деца, 

илюстрира някои от най-емблематичните творчески  присъствия, както и натрупаният през 

десетилетията в тази област духовно-естетически потенциал като инструмент в учебно-

педагогическия процес. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Целта на курса е да даде знания на студентите за психологическите и 

педагогически специфики на тази литература и нейното въздействие върху различните 

възрастови групи (от три до единайсет години); да формира у студентите необходимия 

познавателен опит, да развие професионалните им умения, знания и компетенции за 

работа с детска аудитория. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината Детска литература е във връзка с  педагогическите дисциплини, 

изучавани в първи курс на специалност ПНУП.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

І. БЪЛГАРСКА   ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА 

 

Тема 1.  Детската литература като културен феномен. 

Детската литература и общият литературен процес. Пресичане на висока и 

популярна литература, комуникацията – литература за специфичен адресат, училище и 

педагогика. 

 

Тема 2. Детската литература в ситуативния контекст на зрялото 

Възраждане.  

Концепциите на П. Берон, Н. Бозвели, Л. Каравелов, П. Р. Славейков. П. Р. 

Славейков – строител на същинската детска литература и периодика. Школската 

книжнина като детска литература. 

 

 

Тема 3. Българската литература за деца след Освобождението.  

Утвърждаване ценностния свят на детето. Концепцията на И. Вазов и 

патерналистичната традиция. Списание „Младина” и кръгът около него; други периодични 

издания. Изпреварване на  поезията за деца спрямо детската проза.  

 

 Тема 4.  Детската литература след Първата световна война. 

Бурно развитие на литературата за деца и консенсусът  фолклор-литература. 

Изобретяване на детето и превръщането му в обект на художествени, естетически и 

педагогически послания. Творчество на Елин Пелин.  

 

Тема 5. Детската литература между двете Световни войни и налагане на 

пайдиалния модел. 

Приказката – традиционност и трансформативност. Родната приказка и 

приказници. Ран Босилек, А. Разцветников, А. Каралийчев, К. Константинов, Г. Райчев – 

психологическо и естетическо еманципиране на детския свят от света на възрастния. 

Ролята на Ран Босилек в развоя на модерната детска периодика. 

Разказ, повест, роман – особености на социокултурното им съществуване. 

Поетическо творчество за деца (Д. Габе, Е. Багряна, В. Паспалеева, Калина Малина). 

 

Тема 6. Съвременната детска литература и моделът на екзистенциалното 

детство. 

Е.Станев – битие между приказното и действителното, особености на 

анимализма му; в. Петров – хомо луденс и фантазната сублимация на реални морално-

психологически проблеми; й. Радичков – между магиката и абсурдът; поетичното 

новаторство – л. Милева, и. Цанев, т. Бинчев, в. Самуилов и др. 
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ІІ. СВЕТОВНА  ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА 

 

ТЕМА 7. Генезис на европейската приказка. 

 

Майстори на приказката – шарл перо, братя грим, х. К. Андерсен. От 

фолклорната към авторската и олитературена приказка.  

 

                ТЕМА 8. Модернистичният щурм и рефлексиите му върху литературата за 

деца. 

Фигурата на детето като пълноценен реципиент с естетическо съзнание от 

литературен тип и творец на фантазни светове. От консервативен към иновативен развой 

– Луис Карол, А. Милн,  А. дьо Сент Екзюпери, А. Линдгрен, Е. Кестнер, Д. Бисет, Дж. 

Родари и др. 

                  Тема 9. Детската литература като култура на детството – синтез на 

изкуствата. 

Детската литература и музиката – опери, оперети, балети, мюзикъли по 

класически произведения за деца. Детската литература и изобразителното изкуство. 

Илюстрацията – вербален и картинен език на детската книга. Детската литература и 

киното, театъра, радиото, телевизията. Детската литература в дигиталната епоха. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Според спецификата на формата на обучение при структурирането на учебното 

съдържание в курса се използва комбинираният подход.  

Учебното съдържание е организирано в самостоятелни смислови единици – 

теми, модули. Те се представят чрез теоретична част и допълнителни ресурси за 

самостоятелна подготовка: мултимедийни презентации,  речници,  електронни тестове, 

URL връзки към електронни учебници и др. информационни източници, специализирани 

сайтове, видеоматериали, виртуални библиотеки. 

Учебните дейности са посочени за всяка тема: задания за самостоятелна   

работа     в     Moodle, съобразени със спецификата на темата; речник на работните 

понятия, онлайн тестове, интерактивни игри, анкети, подготовка за разработване на 

курсов проект, workshop; консултации чрез чат и форум; 

 

Методи на преподаване 

1. Методи, базирани върху електронна среда: задания за самостоятелна   

работа     в     Moodle, съобразени със спецификата на темата; речник на работните 

понятия, асоциативен речник,  онлайн тестове, модели на психолингвистични 

експерименти, интерактивни игри, подготовка за разработване на курсов проект; 

консултации чрез чат и форум; 

2. Други интерактивни методи: дискусии, казуси, диагностика и анализ на 

текстове,  карти на знанието. 
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Методи за оценяване 

1.Текущо оценяване  - включва: оценката от курсовата работа (семестриалния 

проект) и оценката от изпълнението на заданията в електронния курс . 

Курсовата работа представлява изследователски текст  върху проблеми от 

историята на българската и на  чуждестранната журналистика ( издания, журналисти, 

медии). Курсовите работи се защитават, придружени от Power Point презентация. Най-

добрите се включват в електронния курс на дисициплината , качен  на платформата 

MOODLE, и се използват като интерактивни модели на обучениe. 

2. Критерии за допускане до изпит. До изпит се допускат студенти, които са: 

- изпълнили заданията в електронния курс; 

- разработили и защитили  курсов проект. 

3. Семестриалният изпит -  писмен. 

4. Метод на формиране на семестриалната оценка.  Крайната оценка се 

формира от резултата от семестриалния изпит (50%/) и от оценката от текущия контрол 

(50%.) 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
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детска литература и детето през XXI век. С., 2011; 

Проп, Вл. Морфология на вълшебната приказка. С., 2016; 

Стойчева, Св. Литературата за деца – промени в завещаното. С., 2015; 
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3. Българската литература за деца след Освобождението. 
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           ІІ. СВЕТОВНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА 

 

     7.    Генезиса на европейската приказка. 
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