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Това е помагало, предназначено за вас, зрелостниците, и по-специално за тези от вас, които
биха искали да се справят по-добре с последната
задача от матуритетния тест, тези,
които не се чувстват достатъчно сигурни в знанията си, или пък тези,
които преценяват, че имат различни
по вид и размер пропуски в подготовката си.
Това помагало цели да изясни
какво представлява тази толкова плашеща последна задача от изпитния
тест, като разкрие:
• какво се цели всъщност чрез
включването ѝ в теста,
• защо е добре въобще да положите усилието да я изпълните,
• какво се очаква да покажете
чрез изпълнението ѝ,
• какви са особеностите на формите, в които може да я изпълните,
• какви са спецификите на различните техники на справяне с нея,
• какво не трябва да допускате,
когато отговаряте на зададения в нея въпрос,
• какви са критериите, по които ще бъдат оценени вашите текстове.
Освен това чрез помагалото ви предлагаме
една кратка систематизация на социокултурното,
литературноисторическото и литературнотеоретическото знание, които се предполага, че владеете
след целия курс на обучение.
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Не забравяйте, помагалото разчита на вашите вече натрупани знания,
като ги организира максимално синтетично и ги прави удобни за бърза справка,
за припомняне или за лично систематизиране. Този начин на систематизация предполага не механично възпроизвеждане на "чисто" знание, а неговата употреба. То е
представено във вид на "елементи", от които да
изградите "постройката", чиито автори ще бъдете
самите вие, всеки един от вас, за да покажете не
само знания, но и лично отношение, персонално
мислене, индивидуални представи и дори вкус.

