
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 
http://stranamasterov.ru/ 
Сайт про прикладну творчість 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://uamasters.com.ua/ 
Інтернет-журнал для усіх, 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://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. 

 

 

Наша адреса:  

вул.Комсомольська,60 

Тел.7448877, 3742857,тел/ф.7445380 

Працюємо щодня (крім суботи) 

З 10.00 до 18.00 
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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 
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