
        

      Детските летни емоции продължиха при нас с любите-

лите на рисуването. 

      Творческото ателие “Талантливи художници” даде въз-

можност на малките таланти безплатен достъп до ателиета 

по рисуване, да рисуват и да се забавляват, като едновремен-

но с това се запознават с произведенията на изкуството  и 

овладяват тайните на рисуването. 

 

Пред вас е третия брой за 2016 година от електронния ин-

формационен бюлетин на Детски отдел на Регионална биб-

лиотека “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 място в библиоте-

ката. 

                                                                  Очакваме Ви! 
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тях трябваше да изработи книжка с рисунки по текс-

та на трите приказки, 

като за начало на всеки 

екип  прочете пред 

всички своята приказка. 

А целта бе да се изра-

ботят три книжки с 

илюстрации на приказ-

ките върху големите 

картони. Ентусиазирани 

участниците се надпревар-

ваха коя приказка да бъде 

по-красиво илюстрована. 

     Интересен бе деня за 

запознаване с творчеството 

на Елена Мирчева – Хелън 

- ръководител на ателието. 

Той  премина интересно и 

забавно. Любопитните 

участници  разбраха, през 

какъв  процес преминават 

художниците когато решат 

да рисуват, с какви мате-

риали са нарисувани кар-

тините, какво е светлосян-

ка и къде в картината  се 

рисуват ярки цветове. С 

интерес разгледаха част 

от творчеството на Хелън.  

 

Интересно и забавно е лятото в Детски отдел 

      С игри за  запознанство и сутрешно раздвижване  

започна ателието  „Талантливи художници” с ръко-

водител смолянската художничка Елена Мирчева – 

Хелън. Десетдневна-

та програма на атели-

ето започна с посеще-

ние на Художествена-

та галерия, където 

децата от близо се 

запознаха с образци 

на изобразителното 

изкуство притежание 

на галерията в Смолян.В просторните зали на галери-

ята и сред многобройните творби на талантливи ху-

дожници децата имаха възможност да се срещнат и 

разговарят с художника Иван 

Яхнаджиев. 

    Запознанството на участни-

ците премина по различен 

начин, за който децата имаха 

задача да изпишат своето име 

на бял лист, а след това да 

украсят името си и да превър-

нат представянето си в рисунка. Получи се фантас-

тично и иновативно представяне на участниците.  

     Ателието продължи с в  царството на трите при-

казки „Косе Босе”, 

„Дядовата ръкавичка” 

и „Трита прасенца”. 

Децата разледаха и 

анализираха   стено-

писите на приказките 

в залата за „Ранно дет-

ско четене”.  

Следваше първата за-

дача: групата се раздели на екипи и всеки един от 



 

    Програмата на ате-

лието включваше и 

темата: Как се рисуват 

животни? Децата се 

запознаха с различни 

техники за рисуване, 

чрез спазване на про-

порциите. Нагледно  

имаха възможност да 

видят от книжките по 

какъв начин могат да 

нарисуват различни 

животни. 

Малките художници усвоиха и техники за рисуване 

върху камък. При избора на фигурките, които ще 

рисуват те използваха  детски книжки от различни 

отрасли на знанието. 

     Рисуването на асфалт бе една интересна и изця-

ло екипна работа. Екипите най-напред изработиха 

на книжен вариант про-

екти за своите рисунки 

и разпределиха зада-

чите на всеки участник. 

Задачата имаше и  със-

тезателен характер, а 

всеки участник демонст-

рира своите  възможности 

и допринесе за представя-

не на цялостния проект на 

екипа.  

      Рисуване на човешка фигура върху големи кар-

тони, които по-късно  се превърнаха в принцове и 

принцеси отново бе екипна работа. 

      Развиването на творческия поглед на младите 

художници и развихряне на тяхното въображение 

бе целта на следващата задача. С помощта на раз-

лични материали: кашони, найлонови торбички, 

вестници и др. участниците  да изработят костюми 

на принцеси, рицари, роботи, египетски мумии и 

др. 

         Увлекателно, емо-

ционално и ползотворно 

бе прекараното време с 

Хелън. Децата твориха, 

но и се веселиха и почи-

ваха заедно в дворното 

пространство на библи-

отеката. По традиция 

ателието завърши с по-

черпка. 

    

С ателие “Млад библиоте-

кар” завърши цикъла от ате-

лиета за лято 2016 година. 

Децата избрали да участват 

в 

това ателие имаха въз-

можност да се запознаят 

с библиотечната профе-

сия в нейните нюанси и 

да посетят всички кътче-

та в големия храм на 

книгите – различни звена за обслужване на читате-

ли или за подготовка на библиотечните фондове за 

ползване от читатели. Запознаха се и с мястото на 

което се съхранява книжния фонд и разгледаха ед-

ни от най-старите издания, излизали в периода 

1801-1900 г., притежание на РБ. 

    С представените им презентации „ В тайнството 

на библиотеката”и „ История на книгите” те допъл-

ниха своите знания за библиотеката и книгоиздава-

нето. 

     Интересна за децата беше 

срещата с родоизследователя 

Васил Капушев, който ги за-

позна с методиката на изра-

ботване на родословно дърво 

и им представи свои родос-

ловни проекти. Децата имаха 

за задача да работят самостоятелно и със своите 

родители върху специално изготвени формуляри  

от г-н Капушев и във втората си  среща с него те 

получиха  индивидуална 

помощ за подготвяне на  

своето родословно дърво. 

     Малките библиотекари 

имаха възможност чрез 

различни игрови моменти 

да научат за това как да се 

ориентират в библиотеката, как да използват елект-

ронните ресурси и самите те да обслужват читате-

ли. 

Ателие “Млад библиотекар” 

с ръководител Величка Христова 



 

 

 

Страничка за детско творчество 

   ателие “Талантливи художници”                                                



Страничка за детско творчество 

   ателие “Талантливи художници”                                                

 

Екипна работа на децата от 

ателие  

“Талантливи художници” 

Илюстрации на приказки 

Ръководител Елена Мирчева 


