
 

 

Пред вас е първият брой за 2017 година от електронния ин-

формационен бюлетин на Детски отдел на Регионална библи-

отека “Николай Вранчев” - Смолян. Изданието стартира през 

2013 година по проект “Иновации за талантливи и информи-

рани 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 място в библиотеката. 

                                                                        Очакваме Ви! 
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Ден първи: Първия ден децата научиха какво 

е вежливостта, по какъв начин да се държим един с 

друг, за да сме вежливи и възпитани. 

С голям интерес участниците в ателието научиха кои 

са правилата за вежливо поведение в техния малък 

свят, в който се включва семейството им, техните 

приятели и  съученици. 

Децата споделяха свои впечатления от ежедневието 

си, в които те преценяват, че са се държали вежливо 

и даваха примери за  това, как не трябва да се държим 

помежду си.  

Темата бе продължена с две презентации : Приказка 

за вежливостта  и АБВ на вежливостта. 

 Бе засегната и темата:  Какво трябва да е отношение-

то ни към хората, построили нашия дом – архитекти, 

строители, мебелисти, дизайнери, хората, които чис-

тят нашите жилищни входове, как да се отнасяме с 

техния труд, как да опазваме общата собственост. 

 Рисуване по тема от презентацията „Приказка за вежливостта”. 

 

Творческото лято в Детски отдел 

стартира с ателие “Вежливко” 

Ателие  

“В е ж л и в к о” 

Ръководител  Величка Христова 



Ден втори:  Втория ден бе посветен на семейството и вежливостта в семейните отношения. 

Как да се отнасяме вежливо и почтително с членовете на семейството ни, начини да общуваме позитивно, 

да демонстрираме уважение и обич. 

Децата споделиха своя опит за това, как се държат вътре в семейството си, като обсъждаха случки и при-

мерни ситуации. Всички с желание споделяха своя опит и даваха примери от своя бит. С инерес изгледапа 

презентация на тема „Моето семейство”. 

Презентация на тема : „ Поздравите по света”, разказа на децата :  Как се запознават и поздравяват хората 

по света. Любопитно за различните начини на поздравяване в някои части на света. 

Този ден участниците в ателието има и гости—наблюдатели  ученици от Първо СУ – град Смолян с ръково-

дител г-жа Рабинева, които също се включиха в обсъжданите теми и изгледаха презентациите . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден трети:  

 Третият ден премина под знака на темата за приятелството. На децата бяха представени две презентации: 

„Приятелството” и „Приятел в нужда се познава”. 

 Участниците в ателието прочетоха мисли за приятелите и приятелството от книгата „Мечо Пух”. 

Всички разказаха за своите приятели, какво ги задържа заедно, как си помагат и как се забавляват заедно. 

С интерес четоха откъси от книгата „Как да имаш много приятели” на издателство Егмонт. 

 Децата написаха малки есета за това, какво мислят за приятелството. 

Споделиха мисли за това, как трябва да се отнасят един с друг, как да реагират, ако станат свидетели на 

агресивни постъпки от страна на свои другарчета. Също така обсъдиха как трябва да се държат по улиците 

и пътищата, да внимават как пресичат, за да няма катастрофални ситуации и последици. 

В програмата на този ден бе  темата за безопасното използване на Интернет. От какво трябва да се пазят 

децата, сърфирайки в интернет, как трябва да се запознават в мрежата, какво могат да казват за себе си и 

какво никога да не споделят, обсъждане на различни примерни ситуации, в които биха могли да попаднат 

при общуването в Интернет пространството и опасностите при това общуване. Не беше изненада, че децата 

знаят много по темата. 

 

Ден четвърти:  

През четвъртия ден наблегнахме на темата: Как да поканим гости. Как да подредим празничната маса. На-

чин на сервиране. 

Основна задача на децата бе организиране на детски рожден ден – покани,  подбор на подходящо меню, 

сервиране, музикална програма, игри и забавления. 

  Свободен разговор между децата за това, как предпочитат да празнуват 

своите рождени и именни дни, какво сервират на масата, как протича един 

техен празник. 

  На ателието присъстваха и ученици от четвърти „А” и „Б” клас на СУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”, които  представиха  драматизация по приказка-

та „Бременските музиканти”. 

 
                                                                                                                                                                 

 

 

 



 

Ателие “ Сръчковци ”- ръководител Елена Дурева 

Ден първи:  Първият ден стартира с прочит на 

приказката за бобърчето Сръчко, като мотива-

ция на участниците за справяне с различни 

дейности и ситуации, които им предстоят в 

ателието. 

След това дойде и първа задача: върху глине-

ни плочки да напишат любими цитати от дет-

ски книжки или нещо, което ги е впечатлило 

от даден автор. 

 

 

 

 

Ден втори: Този ден  бе посветен на една стара 

моряшка история „Писмо в бутилка”. Децата 

научиха, че най-старото писмо в бутилка, из-

вестно на света, е плавало над 108 години, 

преди да бъде намерено  в близост до брега на 

морския остров Амрум. Въодушевени от това, 

им бе поставена задача да украсят бутилка с 

декупажна техника и напишат послание в нея. 

 

Ден трети: Денят на “Солено или сладко”. 

Сладолед, сладолед… История на сладоледа: 

кога и как е направен, колко струва най-

скъпия сладолед в света. Той е вписан в Кни-

гата на рекордите на Гинес и струва 1000 до-

лара и е украсен с листенца от истинско зла-

то. Този сладолед се прави от пет топки вани-

лов сладолед, свежи плодове и шоколад. Лъ-

жичката, с която се яде това лакомство, също 

е златна. 

Децата с интерес изслушаха приказката  на 

Джани Родари „Дворец от сладолед”. Задачата 

им бе да изработят картички от хартия и пре-

сован памук, а сладоледените топки  украсиха 

цветно .  

Ден четвърти: Денят бе 

посветен на групови про-

екти с природни материа-

ли и битови отпадъци.  

Децата имаха свобода да 

осъществят свои собстве-

ни идеи с материалите, 

които носиха. Някои изра-

ботиха модели на конци, 

други направиха макет на къща, екологичен 

проект и проект на 

тема „Моят град в бъ-

дещето”. 

Ден пети:Денят на 

бижутерите! Децата 

научиха любопитни 

факти за бижутерията, 

като вид изкуството , 

Разбраха как се изработват  накити и украше-

ния от различни видове материали – благо-

родни и полублагородни метали, скъпоценни, 

полускъпоценни и изкуствени камъни, дърво, 

мидени черупки, корали, синтетични материа-

ли и други.  

Естествено най-

смелите демонстри-

раха своите бижута 

пред всички участ-

ници.Ателието за-

върши на детската 

площадка в близост 

до библиотеката, на 

която децата разиграха 

играта „ Капитане, ка-

питане, какво е море-

то?”. 

Когато морето според играта е бурно, то изх-

върля бутилка с послание.  

А сътвореното от “сръчковци” може да видите 

на изложбата. 



Сътворено от  “сръчковци” 



Знаете ли, че…. 

Заповядайте в Детски отдел и ще откриете  творбите на Ангел Каралийчев.  

Очакваме ВИ! 

на 21 август 

115 г. от рождението на писателя Ангел Каралийчев 

(1902-1972)  

Ангел Иванов Каралийчев, български писател и 

преводач, е роден на 21.08.1902 г. в гр. Стражица, 

Великотърновско. Завършва дипломация в Сво-

бодния университет (1928). Работи като редактор 

във в. „Кооперативна просвета” (1932-1944), изд. 

„Народна младеж” (1947-1952), в. „Литературен 

фронт” (1952-1953), изд. „Български писател” 

(1952-1969). Печата от 1919 г. Сътрудничи на сп. 

„Нов път”, „Червен смях”, „Чернозем” и др., после 

- на сп. „Златорог”, „Българска мисъл”, „Венец”, „Детска радост”, „Светулка”, „Кооперативна 

просвета” и др. След 09.09. 1944 г. сътрудничи на почти всички периодични издания. Пише раз-

кази, пътеписи, приказки, оригинални и преразказани приказки и легенди. Автор е на „Мауна 

лоа” (1923), книгите с разкази „Ръж” (1925), „Жълтици” (1926), „Имане” (1927), „Сребърна ръкой-

ка” (1935), на много книги за деца, сред които „Ането” (1938), „Тошко Африкански” (1940), 

„Житената питка” (1948). Член на СБП. Заслужил деятел на културата (1963), народен деятел на 

културата (1972). Умира на 14.12.1972 г. в София. Творбите му са преведени на повече от 60 ези-

ка. 


