
Пак е лято, отново Детски отдел е огласен от звучни-

те гласове на децата на Смолян. Стартира желаната 

програма от много деца “Лятото, децата и библиоте-

ката”. 

Малчуганите имат възможност да участват в следните 

ателиета:”Цветна магия” - 1—10 юни, „Финансова гра-

мотност за деца” - 13 – 17 юни, „Народни обичаи” - 20

- 24 юни, „Талантливи художници”- 4 – 15 юли и ате-

лие „Млад библиотекар”- 18 – 29 юли 2016 г.   

 

Пред вас е първия брой за 2016 година от електрон-

ния информационен бюлетин на Детски отдел на Ре-

гионална библиотека “Николай Вранчев” - Смолян. 

Изданието стартира през 2013 година по проект 

“Иновации за талантливи и информирани деца”. 

Каним Ви да покажете вашето творческо въображение, 

като станете съавтори на електронния бюлетин.  

Вашите творби може да изпращате на електронния 

адрес на Детски отдел: sm_lib_do@abv.bg или на мяс-

то в библиотеката. 

                                                                  Очакваме Ви! 
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За най—малките от 1 до 6 години и техните родители! 

Изследвания в цял свят показват, че ранното общу-

ване с книгите и системното четене на глас за най-

малките успешно ги подготвя за доброто им пред-

ставяне в училище. Възрастта до седмата година е 

особено плодотворен период за развитие на гово-

ра, на литературния език и на познавателните уме-

ния. Децата от 1 до 6 г., които растат с книжки, 

приказки и истории, по-лесно се научават да четат 

и изпитват голямо удоволствие от четенето. 

 

Ето защо Регионална библиотека – Смолян откри 

Стаята за ранно детско четене предназначена за 

деца от 1 до 6 години. Целта на този наш проект  е 

младите семейства да бъдат привлечени да прека-

рат част от свободното си време в библиотеката, да 

бъдат запознати със съвременните тенденции за 

ранно личностно развитие и изключителната роля 

на четенето в него.   

 

Добре дошло, ЛЯТО! 



Ателие  

“Цветна магия” 

Ръководител  

Елена Дурева 

Ден първи:Стартира Ателие „Цветна магия” с 

песента на Крисия „Детска планета”. 

Първата изненада за децата бе пощенската ку-

тия, в която отк-

риха писмо, адре-

сирано до тях. 

Писмото гласи 

следното: 

„ Този пъстър 

свят, неповторим 

на добър и лош, 

децата не делим 

и с гордост го наричаме  детски свят...любим!” 

Задачата за деня бе да изработят цветни гривни и 

гердани от плат, конец и сламки. 

Всички деца единодушно решиха изработените 

неща да бъдат подаръци за техните майки. 

 

Ден втори:По стъпките на 

Христо Ботев с песента 

„Тих Бял Дунав”, написана 

от Иван Вазов в чест на 

Ботевата чета и премина-

ването й през Дунава с 

парахода „Радецки”. 

Задачата бе децата да изработят от гланцова 

хартия и картон макет на кораба „Радецки”. 

 

Ден четвърти: Лично творчество на децата от 

ателието, изпратени до пощенската кутия на 

„Цветна магия”. В първите си опити малките 

творци изразиха впечатления от заобикалящата 

ги действителност. 

С интерес слушаха детските стихчета от книгата 

„Питанки” на Петя Кокудева и се пренесоха в 

нейния необикновен свят –  света на детето. 

Децата бяха запознати с техниката „декупаж” – при-

ложно изкуство, което вдъхва живот на старите ве-

щи и превръща най-обикновените предмети в ис-

тинско произведение на изкуството. Означава 

„изразявам, правя 

хартиена апликация”. 

Малчуганите израбо-

тиха декупаж  със 

салфетки върху ка-

мък. 

 

 

Ден пети: Час на приказниците. Четене с разбира-

не и анализиране на приказки с поука. Ударението 

падна на приказката „Що е щастие” от Ангел Кара-

лийчев. 

Децата достигнаха да извода, че чистото кладенче 

е от полза за всички живи същества с неговата бис-

тра водица. И че трудът в полза на другите е най-

голямото щастие за всеки човек. 

Рисуване с пясък върху шаблон. В тези рисунки с 

пясъка всеки вложи 

своето цветово въоб-

ражение. 

 

 

Ден шести: Развитие на фината моторика, работа 

със силиконов пластелин на тема „Зеленчукова и 

овощна градина”. Децата бяха разделени на групи, 

като вложиха старание и умение с този вид мате-

риал. Най-интересно беше изработването на пла-

шила-пазители от хартиени ролки, креп материа-

ли, прежда и конци. 

По време на занятието слушаха песни за полезните 

храни- плодовете и зеленчуците. 

Някои от децата 

си спомниха и 

първите стихчета 

зя тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ден седми: Среща с доброволец за 2015 г. Алек-

сандър Караджов. Научиха що е доброволец – чо-

век, който по свое желание се заема с дейност и 

работа с цел подобряването на човешкия живот. 

Тази дейност не е платена, наградата за усилията 

на доброволците е добрата дума, признанието и 

похвалата от страна на хората. 

Децата с интерес гледаха клипове на Александър, 

които са заснети по време на екстремни ситуации 

– разказ за среща с мечка; за изчезнали животни и 

птици в Родопите, които е заснемал. На финала 

им разказа за идеята на доброволците „Пътуваща 

библиотека”, която Александър иска да осъществи 

и за недостъпните селца в Родопите. Една реали-

зирана идея на доброволците са къщичките с кни-

ги на Стария център в града, от където човек може 

да почете книга и да я остави пак там. 

Децата му подариха стихотворението „Помогни 

ми”, което прочетоха и той си тръгна трогнат и 

удовлетворен, като 

се надява, че ще 

има много после-

дователи. 

Същия ден децата 

изработваха  весели 

зайчета от щипки. 

 

 

Ден осми: Детска дискотека от любими филмови 

песни от„Леденото кралство”;  български изпъл-

нители като Поли Генова и други. 

Очакваната торта „Цветна магия” и родопска пи-

та.Всички  бяха поздравени от Анастасия Димитро-

ва и Анастасия Георгиева с песента „ Стига ми са, 

момне ле, надигай „. 

Детското веселие продължи с игри навън, много 

смях, снимки и балони. Родителите с интерес разг-

ледаха изложбата с красиво изработените предме-

ти на своите деца. 

 

 



Рая Ковачева – 8 г. 

Лято 

Лятото е чудесно време, 

то е време за разходки в планините 

и игра до късни  часове. 

Обичам слънцето да грее, 

да ме гали с топлите лъчи 

и вятър в косите ми да вее 

в горещите ми  дни. 

Йоана Димитрова-6 г. 

Бръмбърче зелено 

и красиво съм аз. 

И ти ще ме гледаш 

точно в този час. 

Ще ме гледаш как летя 

над долини зелени 

и повярвай 

няма по-красиво от мене! 

Страничка за детско творчество 

   ателие “Цветна магия ”                                                

Христина Петканова—8 г. 

Лятото  е хубавия сезон, в който 

розите цъфтят. И тогава на картон 

ще илюстрирам тоз сезон. Хубавият 

топъл ден, слънчевите му лъчи и 

на пясъка му топъл днес ще седна, 

за да потъна в своите мечти. 

 Ще направя замък с цар, царица и 

принцеса, с хубава градина и висо-

ки кули, няма да останат хора за 

него недочули. 

 Ела и ти с мен в забавата голяма. 

Нека да приключи този ден с ус-

мивка най-голяма. 

 

Евгения Димитрова - 7 г. 

Искам мамо, все тъй сладко 

аз да те наричам,  

та да видиш и узнаеш,  

колкото те  обичам. 


