
Академичен издателски 
комплекс

АИКОМ Помагалото може да поръчате в цялата страна чрез 
представителите на Сдружение "Десет книги", 

които може да намерите на сайта

www.edu.10knigi.org
Заявки за град София на телефони: 

02 995 16 13, 0882 704 615, 0882 277 171
0887 246 337, 0888 959 620

и на e-mail: pomagala_55@abv.bg • aicom2007@abv.bg

1505, гр. София, бул. "Мадрид" № 18, ет. 1

Това е помагало, предназначено за вас, зре-
лостниците, 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 си-
гурни в знанията си, или пък тези, 
които преценяват, че имат различни 
по вид и размер пропуски в подготов-
ката си.

Това помагало цели да изясни 
какво представлява тази толкова пла-
шеща последна задача от изпитния 
тест, като разкрие:

• какво се цели всъщност чрез 
включването ѝ в теста,

• защо е добре въобще да положи-
те усилието да я изпълните,

• какво се очаква да покажете 
чрез изпълнението ѝ,

• какви са особеностите на фор-
мите, в които може да я изпълните,

• какви са спецификите на раз-
личните техники на справяне с нея,

• какво не трябва да допускате, 
когато отговаряте на зададения в нея въпрос,

• какви са критериите, по които ще бъдат оце-
нени вашите текстове.

Освен това чрез помагалото ви предлагаме 
една кратка систематизация на социокултурното, 
литературноисторическото и литературнотеорети-
ческото знание, които се предполага, че владеете 
след целия курс на обучение.

Не  забравяйте, пома-
галото разчита на ваши-
те вече натрупани знания, 
като ги организира  макси-
мално синтетично и ги пра-
ви удобни за бърза справка, 
за припомняне или за лич-

но систематизиране. Този начин на системати-
зация предполага не механично възпроизвежда-
не 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.

41


