
 

 

Пред вас е вторият 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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В  двуседмичното ателие „Млад художник” с 

ръководител Георги Стойков – художник от 

Художествена галерия – Смолян, децата на 

града  се запознаха с различни техники на 

изобразителното изкуство. Те  се забавляват с 

игри за развиване на въображението, четоха  

и обсъждаха приказки, и с помощта на  пре-

зентации научиха интересни факти от живота 

и творчеството на различни български пи-

сатели.А в почивките много игри, демонс-

триране на музикални умения … дори и 

честване на рожден ден на участник. 

 

 

С голям интерес от страна на децата и  

родителите продължи програма  

“Лятото, децата и библиотеката”. 

В този брой ще ви разкажем за това с какво се 

занимаваха децата в ателиета “Млад худож-

ник”, “Финансова грамотност” и  

“Сръчковци – 2” 

 

Ателие  

 

“Млад художник” 

Ръководител  Георги Стойков 



          Първият ден бе посветен на  графиката и на-

тюрморта. Запознаха се с различни техники за рису-

ване с моливи. Всяко дете нарисува любимо цвете с 

моливи или боички. 

Малчуганите имаха възможност 

да присъстват на откриване на из-

ложба посветена на 180 години от 

рождението на Апостола на сво-

бодата - Васил Левски, а след то-

ва изгледаха презентация за живота и делото му.  

Вторият ден младите худож-

ници усвояваха различни тех-

ники за рисуване на компози-

ция. Задачата им бе да наб-

людават, да осмислят видя-

ното и да анализират обекта, 

като се стремят да изобразят  

линиите на рисувания предмет.  

          Целта на обучението бе децата да могат да изградят умения за композиране на 

предметите върху белия лист и с определени свободни движения на ръката да изобра-

зяват линиите .  

         А в почивката участниците се забавляваха в стаята за ранно детски четене , апло-

дираха изпълнението на пиано на участник в ателието  и празнуваха рожден ден на 

свой приятел, също участник в ателието, който получи ръчно изработени картички, като 

подарък от всеки участник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следващите дни  участниците в ателие „Млад художник” имаха за задача  да ри-

суват  – животни, плодове, пейзажи, но за изненада на ръководителя децата пожелаха 

да нарисуват сладолед . На белите блокчета грейнаха различни видове сладоледи- на 

клечка, във фунийка,  богато украсена  мелба, а едно от момиченцата нарисува сладо-

лед върху лист, който по иновативен начин изглеждаше  3D формат.  

Малките художници се запознаха и с най-важната тема : „Цветознание”. От нея те 

разбраха кои са основните цветове и как от тях се образуват  съставните. Отгатваха кои 

от цветовете са топли, студени и кои наричаме неутрални. Задачата на децата беше да 

изобразят информацията под формата на рисунка ,с която по-лесно да запомнят знание-

то за цветовете и тяхната символиката  – бялото символ на чистотата, черното на мрака, 

червеното на топлината, жълтото на светлината, синьото на свободата и въздуха и т.н. 

 

Децата посетиха и  Художествена галерия – Смолян, 

за да разгледат картини на големи български и чужди 

художници. Обсъждаха се  кои картини с какви бои се 

нарисувани. На излизане от галерията учениците ог-

ледаха красивия родопски пейзаж и снимаха с теле-

фоните си части от планината с цел на следващия 

ден този сним-

ка да бъде 

претворена на 

пейзаж върху 

бял лист. 

В подготовка за последната задача ръково-

дителят им демонстрира как да направят рисунка 

- скица на пейзажа, която после по лесно да 

прехвърлят на голям формат картон за своята фи-

нална рисунка. 

 

 

 

Ателието завърши  по традиция с  експо-

ниране на  изложба  сътворена от малки-

те художници. 

 

 



Страничка за детско творчество 



 

Очаквайте брой Трети, 

 

в който ще ви разкажем какво научиха и какво сътвориха 

децата от ателиетата  

“Финансова грамотност” и “Сръчковци – 2” 

Забавни моменти от нашето участие в ателието 


