
 

Пред вас е вторият брой за 2019 година от електронния информационен бюлетин на 

Детски отдел на Регионална 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 елект-

ронния 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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Ателие „Компютърни умения”  

От първи юли 2019 г. стартира ателието 

с ръководител художничката Живка Кисьова. 

Децата започнаха с обучение за цветознани-

ето - кои са основните цветове и тяхното 

практическо умение за смесване с други 

цветове от палитрата. Научиха, как всеки 

цвят си взаимодейства с останалите и така 

се получава преплитане между тях. С по-

мощта на спрейове, в които бяха разтворени 

основните цветове – червен, жълт и син, 

ръководителката им показа как чрез пръс-

кане върху бели платна се получават раз-

лични цветни комбинации. 

Една от темите бе техниката колаж в 

изобразителното изкуство, направена от 

различни фрагменти – цветни хартии, из-

резки от вестници, които изграждат кар-

тинно пространство. Задачата на участни-

ците бе да изработят колажи от различна 

хартия, като смесване с различни живо-

писни техники.  

За първи път  децата научиха за тех-

 

 Ателие “Млад художник”  

Програмата  

“Лятото, децата и библиотеката” 



никата “Папие – маше” или как се вкаменя-

ва хартията. В тази техника се използва 

предмет, върху който се лепят малки пар-

чета хартия потопени в разтвор от лепило. 

Предметът се оставя да изсъхне, след като 

се втвърди се разрязва на две, отвътре се 

вади предмета и двете части отново се за-

лепват. Така полученото копие на предме-

та се боядисва и украсява. Децата умело 

започнаха да облепят ябълки, като първи 

етап от този продължителен процес.  

В следващите дни рисуването продъл-

жи с шаблони на дърво, цветя, птици, риби, 

пеперуди, които младите художници ком-

позираха и рисуваха с моливи, бои, пасте-

ли, флумастери. Нарекоха темата „Жива 

природа”. Картонените шаблони оживяха в 

3D предмети. Участниците работиха колек-

тивно по темите – приятелство, натюр-

морт, модно облекло и аксесоари. Получи-

ха се красиви апликации с вложено детско 

въображение. 

Малките художници посетиха Худо-

жествената галерия, там нагледно видяха 

основните жанрове в изобразителното из-

куство - пейзаж, натюрморт, портрет, фигу-

рална композиция. От там взеха идеи за 

своите рисунки. В този ден се довършиха и 

ябълките – папие - маше, които се оцветиха 

и оживяха като истински. 

Нестандартен Рожден ден, който млади-

те таланти претвориха с желание, фантазия 

и усет за красота. Кроиха, шиха и лепиха, 

като изработиха кукли от пластмасови бу-

тилки, стиропор, плат, прежда и рецикли-

рана хартия. Изрисуваха шарени балони. А 

триетажната торта бе измайсторена от цвет-

на хартия и техниката папие-маше. Сами 

избраха коя кукла да бъде рожденничка чрез 

гласуване. 

Ателие „Талантливи художници” завър-

ши с изложба, на която са подредени твор-

бите на бъдещите майстори на четката.  



Децата се обличаха в автентични ро-

допски и северняшки носии. Подраства-

щите освен, че четоха книги по темата 

изработиха косичници от вълнени конци, 

ширити и пайети, с които украсиха гла-

вите си.  

Децата се запознаха със сватбените 

обичаи и годеж в Родопите. 

Една от темите в ателието бе хлябът 

като част от обредността на българина. 

Момичетата и момчетата, с помощта 

на ръководителката, омесиха три вида 

хляб.  

След изпичането му сладко си похап-

наха! 

 

 Ателие “Народно творчество”  

От 15 до 26 юли в Детски отдел се про-

веде ателието „Народно творчество” с ръко-

водител Галя Маринова. 

Участниците в ателието се запознаха с 

някои от традиционните обичаи, както и с 

подредбата и обзавеждането на традицион-

ната родопска къща. За тази цел децата    

посетиха къщата-музей „Ласло  Наги” и   

видяха цялостната архитектура на къщата, а 

също така и експозицията на РИМ от носии, 

кукери  и обредните вещи на родопчани.  

 

 Ателие “Народно творчество”  


