
 
 
 Фантазии полѐт  и рук творенье 
 
 С восторгом я держу в своих руках... 
 
 Не знает, к счастью, красота старенья, 
 
 Любовь к прекрасному живѐт в веках. 
 
 Умелец может сделать из железки, 
 
 Из камня, дерева – шедевры красоты. 
 
 Из разноцветья бисера и лески, 
 
 Как в сказке, чудеса творишь и ты. 
 
 Я прикасаюсь к броши осторожно, 
 
 Она чарует и ласкает взор. 
 
 Представить трудно, как это возможно 
 
 Создать невиданной красы узор. 
 
 Как результат терпенья и уменья – 
 
 Изящество, и цвета чистота, 
 
 И совершенство формы... Нет сомненья, 
 
 Наш мир спасут талант и красота! 
 
                                                     З. М. Торопчина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:   

вул.Комсомольська,60 

Тел.7448877, 3742857,тел/ф.7445380 

Працюємо щодня (крім суботи) 

З 10.00 до 18.00  

E-mail:obmsvetlova@i.ua 

 

 

Дніпропетровська обласна бібліотека для 

молоді ім.М.Свєтлова 

                         Пропонує 

нові послуги в  

ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІ 

 

 

 

Бібліотека отримала 

нове  комп ’ютерне обладнання 

для користувачів як 

переможець конкурсу  
проектів 

«Організація нових  
бібліотечних                           

послуг з використанням 
вільного доступу до мережі  
Інтернет» за програмою 
 

 

 

 

 



В нашій бібліотеці ви зможете 

безкоштовно взяти участь у 

майстер-класах і знайти  

будь-яку ідею для творчості в 

Інтернеті 

 
Приходьте!  Навчайтеся! 

Шукайте! Здійснюйте! 

Список корисних 

 інтернет-сайтів 

Handmade 
 

 

Купіть матеріали : 
http://rukodelkilavka.com.ua 
  Широкий вибір різноманітних товарів для рукоділля 
— тканини для печворка, фетр листовий, стрічки, 
нитки, гудзики, ножиці, набори для вишивання, 
фермуари, етикетки, шармики, наперстки та інші 
аксесуари . 
http://artmagazin.7910.org 
ArtMagazin — український інтернет-магазин товарів 
для рукоділля, в  якому  Ви зможете купити атласні 
стрічки, стрічки з органзи, гудзики, полунамистини, 
стрази, пайєтки, намистини та інші товари для  
рукоділля.  
http://hobbykit.com.ua 
Перелік магазинів для рукоділля, творчості та хобі з 
повним описом, адресами і контактними даними, 
для тих, хто шукає матеріали для в`язання, 
вишивання, декорування, живопису, скрапбукінгу 
або іншого виду рукоділля.  
 

Зробіть самі: 
http://stranamasterov.ru/ 

Сайт з прикладної творчості для дітей і дорослих: 
вироби із різноманітних матеріалів власними 
руками, майстер-класи, конкурси. 
http://handmadenata.blogspot.com/ 
Ручна робота, майстер-класи, навчання, квілінг, 
панчишна скульптурна техніка, весілля, іграшки із 
шкарпеточок, канзаши, вишивка, декупаж, 
фільцювання або валяння, полімерна глина, обереги, 
скриньки Барбі, грошове дерево, букети із цукерок та 
багато іншого. 
http://www.ladyhandmade.com.ua/ 
Сайт присвячений різноманітним видам рукоділля, 
цікаві хендмейд ідеї, майстер-класи, корисні поради, 
багато шаблонів для саморобок та ін. 
http://sdelaj.com/ 
Сайт для любителів рукоділля, кулінарії, саморобок. 
Описання різноманітних видів ремесел: вишивка, 
коклюшки, плетіння з бісеру, макраме, квілінг, 
випилювання лобзиком, фенечки, плетіння, орігами, 
амігурумі, моделі з паперу та ін. 
http://mm-project.net/ 
Сайт для дітей та їх батьків, присвячений дитячим 
саморобним іграшкам з паперу, картону, глини та ін. 
http://podelkino.com/ 
Сайт «Поделкино». Ви знайдете тут ідеї на будь-який 
смак.  
http://www.rukodelie.eu/ 
Сайт з рукоділля: допоможе рукодільницям 
власноруч створити чудові речі: в`язаний одяг, 
скатертини, м`які іграшки, картини, вишиті хрестиком 
і гладдю, макраме, красиві і корисні вироби, зшити 
модне вбрання.  
http://smasteri.com/ 
Сайт про цікаві речі,які можна зробити власноруч. 
http://happylife.lviv.ua/ 
Виготовлення речей своїми руками: біжутерія, 
листівки, лялька-мотанка, вишивка, в’язання, 
декупаж, скрапбукінг, квілінг, валяння вовни, бісер, 
шкіра, полімерна глина. Майстер-класи. 
 

Запропонуйте купити: 

http://Аukro.ua 
Сайт Aukro.ua – це відмінне місце для продажу і 
купівлі, де представлено широкий асортимент 
товарів у різних категоріях. 
http://shtuki.com.ua/cooperation 
      Повна інформація про Вас як виробника буде 
розміщена у розділі «Хендмейдери», а коротка – на 
кожній сторінці детального опису Вашого товару. 
http://uamasters.com.ua/ 
Інтернет-журнал для всіх, хто захоплюється 
рукоділлям. Ви знайдете корисні матеріали про те, 
де і як продавати хендмейд, ідеї того, що можна 
зробити власними руками, майстер-класи з 
рукоділля, календар хендмейд виставок і ярмарків. 
http://www.skrynya.net  
Ярмарок народних майстрів з можливістю створити 
свій магазин. На сайті можна размістити 
безкоштовно 5 робіт, решту - або за запрошених 
друзів ( за 1 людину – 5 работ), або за гроші. Зручний 
інтерфейс, декілька мов представлення товару ( 
російська, українська, англійська), з автоматичними 
перекладачами.  
http://fashionclub.in.ua 
     Магазин приймає продукцію українских 
дизайнерів і майстрів ручної роботи на умовах 
реалізації. 
 

Придбайте: 
http://rukodelki.pp.ua/ 
Подаруй рідним, близьким і друзям щось особливе, 
чого немає ні в кого в світі. Оригінальні подарунки і 
сувеніри зроблені з любов`ю та існують в одному 
єдиному примірнику. 
http://handmadezp.com 
Ексклюзивні подарунки та вироби ручної роботи: 
авторська біжутерія, мило ручної роботи, оригінальні 
обкладинки на паспорт, вітальні листівки та сувеніри, 
нотатники, інтер`єрні ляльки, вироби з повсті та 
багато іншого. Проведення майстер-класів.  
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