
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді
ім. М.Свєтлова

Від креативної ідеї до успіху

Бібліоассорті сценаріїв
інтерактивних заходів

м. Дніпро
2017



2



3

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді
ім. М.Свєтлова

Від креативної ідеї до успіху

Бібліоассорті сценаріїв
інтерактивних заходів

м. Дніпро
2017



4

ББК 78.39
В 42

Від креативної ідеї до успіху: Бібліоасорті сценаріїв інтерактивних
заходів./укладачі Т.Чуйко, Н.Спаріхіна; ред. В.Білявська; КЗ
«Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М.Свєтлова».
– Дніпропетровськ, 2017. – 112 с.

Видання містить сценарії масових заходів, які були розроблені
та проведені фахівцями обласної бібліотеки для молоді
ім. М.Свєтлова для різних груп користувачів. Матеріал цікавий
тематично та за змістом, також даються посилання на
використану літературу.
Рекомендовано бібліотечним фахівцям, вихователям та
педагогічним працівникам, що працюють з молоддю.

Упорядники Спаріхіна Н.В., Чуйко Т.О.

Редактор Білявська В.В.
Відповідальна за випуск Матюхіна О.Л.

© Укладачи Спаріхіна Н.В., Т.О.Чуйко, 2017

© КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М.Свєтлова», 2017

.



5

Подорож у просторі і часі
«Мандруємо Європою»

Наталія Кутакова
провідний бібліотекар
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: країнознавча подорож у просторі і часі
Вік: студенти технікумів, коледжів та учні ПТУ
Мета, ідея:
- виховання національної свідомості, патріотизму, любові
та поваги до своєї країни;
- читання книг про історію та культуру країн Європи;
- розвиток пізнання та розширення інтересів, самоосвіта.
Місце проведення: бібліотека, кабінет географії.
Кількість присутніх: від десяти до тридцяти осіб.
Обладнання:
- книжкова виставка;
- мультимедійна презентація (20 слайдів);
- мультимедіа/проектор, екран, аудіоколонки ;
- папір, картки та ручки для участників команд;
- призи і подарунки.
Етапи проведення і підготовки:
а) підготовчий етап
– розробка плану, визначення термінів проведення;
– організаційна робота з анонсування заходу (через
оголошення, усні запрошення, засоби масової інформації);
– створення мультимедійної презентації;
– організація книжкової виставки.
б) проведення заходу
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– вступне слово бібліотекаря;
– коментована мультимедійна презентація;
– проведення країнознавчої гри;
в) заключний етап
– бліц-опитування за результатами країнознавчої
подорожі;
– подяка і нагородження учасників заходу.

Література:
1. Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без

кордонів / Д.Вояковський; пер.з польськ. В.Ф.Саган. –
К.: Ніка-Центр, 2015. – 320 с.

2. Дахно І.І. Історія країн світу: Довідник / І.І. Дахно– К.:
Центр учбової літератури, 2007. – 816 с.

3. Європа – наш дім: заочна подорож // Позакласний
час. – 2016. – № 4. – С. 13.

4. Квасов В.В., Романенко М.І. Європейський вибір
України: Підручник для 10-11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів / В.В. Квасов., М.І.Романенко. –
Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2008. – 352 с.

5. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз:
історія і засади функціонування: навч.посіб. /
В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко ; за ред. Л.В.Губерського.
– К. : Знання, 2009. – 751 с.

6. Країни і народи: Європа: Я пізнаю світ: Дит. енцикл. /
авт.-упоряд. Л.О.Багрова. – К.: Школа, 2003. – 443 с.: іл.

7. Країни світу.Європа: енциклопедія:для дітей
серед.шк.віку/ авт.-упорядники В.В.Мирошнікова,
М.О.Панкова, В.М.Скляренко. – Сімферополь: Таврида,
2012. – 320 с.: іл.
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8. Мальська М.П., Антонюк Н.В.Основи європейської
інтеграції: Підручник / М.П. Мальська, Н.В.Антонюк. –
К.: Центр учбової літератури, 2015. – 320 с.

9. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – 2-ге вид.,
випр./ П.О.Масляк. – К.: Знання, 2008. – 292 с.

10.Мокій А.І., Яхно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні
організації. Навч. посібник / А.І. Мокій, Т.П.Яхно, І.Г.
Бабець – К.: Центр учбової літератури, 2011. - 280 с.

11. Подорожуємо країнами Євросоюзу: розробка
проекту із предмету «Я у світі» // Розкажіть онуку. –
2017. – № 1. – С. 24.

12. Традиції та звичаї європейських народів: розробка
проекту із предмету «Я у світі» // Розкажіть онуку. –
2017. – № 1. – С. 19.

13.Юрківський В.М. Країни світу: Довідник. – 2-ге вид./
В.М. Юрківський. – К.Либідь, 2001. – 368 с.

Сценарій проведення:

Європа - наш спільний дім, Європа - колиска усіх країн!
Шляхом єдиним, прямуй до мети, Європа - це дім, де живем

я і ти!
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Усі ми різні, бо ми народ! Усі ми рівні, шукай, знаходь!
Хай буде мир на всій землі, Країни різні, а ми одні!

Європа багатолика: єдина, близька, велика!

У читальному залі бібліотеки, де відбувається захід, на
столі стоїть глобус, велика енциклопедія країн Європи
«Країни світу. Європа», дерев`яна діжечка та валіза, що
зроблена власноруч з коробки для взуття. У центрі
приміщення розташована книжкова виставка «Європа –
наш спільний дім!» з великим прапором Євросоюзу. На
екрані заставка мультимедійної презентації «Мандруємо
Європою».

1 Бібліотекар: Як і завжди ми раді бачити вас в нашій
бібліотеці. Сьогодні у нас досить незвичайна зустріч, і ми
впевнені, що вона буде цікавою і повчальною.
Цей захід проводиться з нагоди Днів Європи в Україні,
підписання Безвізового режиму та «Евробачення - 2017»
в Києві, і нам хочеться поближче познайомити вас з
традиціями, звичаями, географією та просто цікавинками
країн Європи. Ми сподіваємося відкрити для вас відому і
невідому Європу з огляду на вашу поінформованість. Тож
розпочнімо нашу мандрівку!

На екрані демонструється мультимедійна презентація
«Мандруємо Європою»: презентація містить загальні
географічні відомості про Європу, перелік країн, що
входить до неї та їх столиці, цікаву інформацію про
найвідвідуваніші туристичні місця та деякі яскраві
пам’ятки, про знак географічного центру та неймовірні
дива світу, що знаходяться саме на нашому континенті а
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також інформує про Євросоюз, його організацію, прапор
та гімн.

(На екрані демонструється відео гімну Євросоюзу «Ода
радості» на музику Людвіга Ван Бетховена та слова
Фрідріха Шіллера)

Мультимедійна презентація також розповідає про
Молодіжні столиці Європи, за статус якої 2018 року
борються 20 міст, у тому числі вперше претендентом на
це звання стало українське місто Кам'янець-Подільський.

2 Бібліотекар: Україна – європейська держава і нині
впевнено крокує у Європу. Ви вже володієте немалими
знаннями про країни нашого континенту, а в ході зустрічі
збагатилися новою для себе інформацією, тому зараз ми з
вами перевіримо ваші знання за допомогою
інтерактивних ігор «Знайомтесь – Європа!».При потребі
можна звертатися до книжкової виставки.

Пропоную утворити дві команди з п’яти осіб і дати їм
назви.
(Усі охочі утворюють команди і вигадують назви своїй
команді)

А тепер почнімо з першої гри.

Гра перша. «Третій зайвий»
(Кожна команда по черзі отримує картки з завданням,
хто готовий відповідати, відповідає першим. Спочатку
голосно читає завдання, а потім аргументує свою
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відповідь. Якщо відповідь неправильна, Бібліотекар може
допомогти команді )

1. Назвати, яка річка не зустрічається в Європі.
( Амазонка, Дніпро, Дунай)

2. Столиця якої держави зайва?
( Київ, Пекін, Варшава)

3. Чи всі казкові герої створені європейськими казкарями?
(Карлсон, Дюймовочка, Алі - баба)

4. Який з танців відноситься не до європейських?
(Вальс, Ча – ча – ча, Гопак)

5. Гори, яких не знайдете в Європі.
( Кордильєри, Карпати, Альпи)

6. Яка країна є пивною країною світу?
(Німеччина, Франція, Польща)
(Гра відбувається за картками, що виготовлені
заздалегідь)

2 Бібліотекар: Ви досить непогано орієнтуєтесь,
пропоную перейти до наступної гри. В мене є дерев`яна
діжечка з запитаннями. Кожен з учасників по черзі вголос
читає питання і відповідає на нього.

Гра друга. «Діжечка з запитаннями»

1.Чи належить США до країн ЄС? (Ні)
2. Коли в Європі відзначається День Європи ? (9 травня)
3. Чому на прапорі ЄС завжди 12 зірок ? (символ
завершеності і досконалості)
4. Яка німецька автомобільна фірма користується великою
популярністю? (Фольксваген)
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5. Моторолер вперше було виготовлено в… (Іспанії)
6. Яка валюта популярна в Європі? (євро)
7. В якій країні випускають машину «Вольво» ? ( Швеція)
8. Хто написав казку «Гидке каченя»? ( Андерсен)
9. Назвати столицю Великобританії. (Лондон)
10. Півострів, який за формою нагадує чобіт.
(Апеннінський)
11. Найбільша за площею європейська держава. (Україна)
12. Найвища гірська система Європи. (Альпи)
13. Столиця мод .(Париж)
14. В якій країні кожного року проводиться найвідоміша у
світі велогонка « Тур – де – Франс» ? (Франція)
15. Якими квітами засівають у Франція поля на честь
воїнів, що загинули в Першій світовій війні? (маки)
16. В якій країні було виведено породу собаки, що
характеризується хоробрістю та вірністю і називається
вівчарка.(Німеччина)
17. Яка країна славиться виробництвом годинників,
точних інструментів? (Швейцарія)
18. З якої країни експортують компактдиски? (Німеччина)
19. Відома футбольна команда Іспанії. (Барселона)
20. Чим славиться Венеція? ( щорічні регати на
венеціанських каналах)
21. Яка найменша країна світу знаходиться на території
Європи? (Ватикан)
22. Чим відоме місто Мілан? (знаменитими Будинками
моди – Гуччі, Прадо, Армані, Валентино)
23. Який карнавал вважається найвишуканішим і коли він
проводиться? (Венеціанський, перед християнським
Великим постом)
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24. Відомий італійський оперний співак. ( Лучано
Паваротті)
25. Найрозвиненіша країна Європи (Німеччина)
26. Країна Європи, мову якої вивчають більшість учнів
нашого регіону (Великобританія)
27. Світовий лідер виробництва вина і сиру (Італія)
28. Де знаходиться найглибша у світі печера, 1600 м
(Франція)
29. У якій країні немає жодного джерела прісної води,
оскільки на цих островах немає ні річок, ні струмків, ні
прісноводних озер (Мальта)
30. Країна, що знаменита долиною троянд (Болгарія)

2 Бібліотекар:Мені подобаються ваші відповіді, ви
непогано обізнані і, виявляється, багато знаєте про Європи.
Тому я пропоную вам розгадати кросворд.

(Кожна команда отримує кросворд з питаннями і ручку і
приступає до розгадування)

Гра третя.«Єврокросворд»
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1.
1. Гори, які розташовані в Україні, Румунії, Угорщині…
(Карпати)
2. Річка, яка бере початок в Європі, а протікає через
Україну і впадає в Чорне море. (Дунай)
3. Одна з держав, кордони якої межують з Україною
(Польща)
4. Прибалтійське місто, в якому кожного року
відбуваються пісенні фестивалі (Юрмала)

2.
1. Одне з морів, що омиває Європу? (Балтійське)
2. Переможець «Євробачення – 2004» (Руслана)
3. Збірна якої країни виграла чемпіонат Європи з футболу
2004 року( Греція)
4. В якій країні проходив чемпіонат Європи з
футболу 2012 року? (Україна)

2 Бібліотекар. Ви відмінно впоралися з завданням і я
пропоную вам згадати найцікавіші традиції європейців. Я
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називаю певну традицію чи звичай, а вам потрібно назвати
країну, де це відбувається.

Гра четверта. «Традиції та особливості європейців»

 Національний костюм, схожий на український. Він
прикрашений вишивкою, аплікацією, мереживом.
(Польща)

 Країна, в якій проводиться Міжнародна виставка
сучасного живопису, Міжнародний ярмарок
платівок і музичних видань, фестивалі джазу,
художнього драматичного мистецтва, найкращих
вин тощо. (Франція)

 Зелена країна, де святкують Свято Патріка. В цей
день проводять паради, на вулицях відбуваються
Театралізовані вистави і танці, грає національна
фольк-музика, люди відвідують паби. (Ірландія)

 Країна влаштування веселих й гомінких карнавалів
(Італія)

 Країна, предмет гордості якої квіти тюльпани
(Нідерланди)

 Країна Санта-Клауса (Фінляндія)
 Країна, відома в усьому світі «томатовими

боями»(Іспанія)
 Країна музеїв. Тут знаходиться Музей Ван Гога та

Рембранта, історичний музей, Музей воскових
фігур мадам Тюссо, музей пива, музей тропіків
(Амстердам)

 Країна, гордістю якої стала смачна солона риба
(Норвегія)
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 Національне свято країни – День народження
королеви (Великобританія)

2 Бібліотекар: Виявляється, що традиції вам теж досить
добре відомі і не викликали ніяких труднощів. Тому
продовжуємо. В темному ящику знаходяться речі, які
необхідно впізнати за описом.

(Бібліотекар дістає валізку, в ній декілька предметів: піца
справжня, або іграшкова, насіння соняшника, помідор та
пакетик з пшеничним зерном)

Гра п`ята. «Темна європейська конячка»

1. Ця страва дуже популярна в Італії. Під час
приготування в неї кладуть сир, нарізані овочі, м’ясо чи
рибу і заправляють томатним соусом. (піца)

2. Відома і популярна технічна культура в багатьох
країнах Європи. З неї виготовляють олію. Вона
асоціюється в людини з сонцем. (соняшник)

3. Цей плід особливо популярний у місті Буньоль у
провінції Валенсія ( Іспанія). У серпні тут проводиться
незвичайне свято – «Томатина». Під час його проведення
люди закидають один одного цією рослиною. (помідор)

4. У Центральній Європі найважливішою культурою, яка
складає основу щоденного харчування є … (пшениця)

2 Бібліотекар: І остання гра сьогодні. Необхідно скласти
попарно назви країн та їхніх столиць.

(Команди отримують комплект з назв країн і столиць)
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Гра шоста. «Географічне триборство»

Варшава Чехія
Прага Австрія
Відень Польща
Берлін Україна
Київ Румунія
Бухарест Болгарія
Софія Німеччина

2 Бібліотекар: Ви усі чудово обізнані з країнами Європи,
а сьогодні дізналися багато нового про них. Звичайно, ми
не будемо визначати переможців, бо перемогла дружба, і
кожен учасник інтерактивної гри отримає сьогодні
веселий «Офіційний папірець», який умовно надає вам
право на подорожі у будь-яке місце світу, та отримає
шоколадні золоті євро, валюту ЄС.

(Учасники отримали папірець та золотий євро за участь
у заході)
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1 Бібліотекар:Молодці! Гарно впоралися із завданням!
Ми переконались з вами, що Європа – батьківщина
багатьох народів, культур, мов і традицій. А Україна – це
Європа!
Будьте активними читачами нашої бібліотеки і
подорожуйте разом з нами. До зустрічі у нашій бібліотеці!
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Мова з’єднує серця
до Міжнародного дня рідної мови

Ірина Файберг,
провідний бібліотекар
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: лінгвістично-географічна гра
Вік учасників: 15-18 років
Мета:

- підвищення обізнаності та культурного рівня;
- виховання поваги до своєї рідної мови та рідних мов

інших народів
Кількість учасників: 5-10 осіб
Обладнання: карта світу; комплект фішок з прапорцями
шести різних кольорів та кубік; лист з переліком шести
основних мов світу (1 - англійська, 2 - французька, 3 -
німецька, 4 - іспанська, 5 - арабська, 6 - китайська);
розмовники англійської, французької, німецької,
іспанської мов; кольорові написи «рідна мова» різними
мовами світу (українською, англійською, німецькою,
іспанською та іншими європейськими мовами, а також
китайською, арабською тощо).
Правила гри: завдання – назвати якомога більше країн, у
яких розмовляють основними мовами світу (англійська,
французька, німецька, іспанська, арабська, китайська).

На столі – карта світу, гральний кубик, комплекти
фішок з прапорцями шести різних кольорів (кожного
кольору по декілька фішок), лист з переліком шести
основних мов світу (1 - англійська, 2 - французька, 3 -
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німецька, 4 - іспанська, 5 - арабська, 6 - китайська).
Учасники по черзі кидають кубик. За цифрою, яка на
ньому випала, визначають мову, позначену цією цифрою у
листі з переліком шести мов. Учасник повинен назвати
країни, в яких ця мова є рідною. Надавши правильну
відповідь, він ставить фішку або декілька фішок одного
кольору на карту, де розташована відповідна країна
(країни). Якщо один учасник назвав не всі країни, де певна
мова є рідною, то наступний гравець, якому випаде ця
мова, повинен назвати ту країну, яку ще не було названо.

За бажанням учасників заходу кожен з них може
спробувати сказати щось іноземною мовою, яка йому
випала, використовуючи відповідний розмовник.

Після того, як випали всі країни зі списку, учасники
продовжують кидати кубик. Тепер їх завдання – назвати
країни, де мова, яка випала за цифрою кубика, є
офіційною. Ведуча допомагає учасникам зорієнтуватися
на карті і доповнює їх відповіді щодо країн, де певна мова
є офіційною, адже це завдання є більш складним.

Сценарій проведення
Хол бібліотеки оформлено кольоровими написами

«рідна мова» різними мовами світу (українською,
англійською, німецькою,
іспанською та іншими
європейськими мовами, а
також китайською, арабською
тощо), що має на меті
привернути увагу відвідувачів
до Міжнародного дня рідної
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мови, який відзначається в усьому світі щорічно 21 лютого.
Учасники гри сидять за столом, де лежить карта світу,

розмовники обраних європейських мов та інше
обладнання для гри.

Ведуча:Щиро вітаємо вас з Міжнародним днем
рідної мови! Сьогодні на Землі налічується близько 7
тисяч мов — самобутніх, унікальних, неповторних.
Половина з них на межі зникнення. Щоб вберегти мови від
вимирання, за пропозицією держав-членів ЮНЕСКО було
проголошено Міжнародний день рідної мови, який вперше
відсвяткували 21 лютого 2000 р.
Мова — це носій традицій та звичаїв, цінної

культурної спадщини народу. Ось чому ми повинні
шанувати і берегти рідну мову. А зважаючи на те, що
сучасні молоді українці прагнуть бути мобільними та
спілкуватися з усім світом без будь-яких обмежень, в
тому числі й мовних, знання іноземної мови (а саме
англійської як міжнародної) є обов’язковим для того, щоб
почуватися вільно в будь-якому оточенні. Отже, ми
сьогодні за допомогою карти світу здійснимо подорож
різними країнами й дізнаємось дещо цікаве про рідні мови
цих країн.

Ведуча оголошує правила
гри.
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Коли за цифрою кубика випадає певна мова, і учасники
надають відповідь, вірно розставивши фішки, ведуча
розповідає цікаві факти про цю мову:

Англійська мова

- Основні варіанти мови — Британська англійська та
Американська англійська. Кількість діалектів англійської
мови в Британії, особливо в Англії, дуже велика.

- У Європейському Союзі англійська мова посідає
перше місце за поширенням (41%). На другому місці -
французька (19%), на третьому - німецька -10%, на
четвертому іспанська - 7%.

- Англійська мова налічує найбільшу в світі кількість
слів – більше мільйона!

- Англійська мова вважається однією з найскладніших
серед європейських мов стосовно правильності вимови і
читання слів.

- 300 млн. китайців - більше, ніж все населення США, -
вивчають англійську мову.

Французька мова
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- Французька мова — друга у світі за популярністю
вивчення її як іноземної мови.

- Французька мова була офіційною мовою в Англії
протягом більш ніж 600 років.

- Найдовше речення французькою мовою складається
з 823 слів і міститься в романі Віктора Гюго «Знедолені».

- У 1969 р. вийшов роман французького письменника
Жоржа Перека «La disparition». Однією з ключових
особливостей роману стало те, що в ньому не було жодної
букви e – найуживанішої літери французької мови. За
таким же принципом – без букви e – книга була
перекладена на англійську, німецьку та італійську мови. У
2005 р. роман вийшов російською в перекладі Валерія
Кислова під назвою «Зникнення». У цьому варіанті не
можна зустріти букву о, адже саме вона є найчастішою в
російській мові.

Німецька мова

- В німецькій мові близько 35 діалектів. Різниця
діалектів німецької така, що телепрограми на півночі
країни іноді йдуть із сурдоперекладом, якщо говорять
жителі півдня.

- Німецька мова ледве не стала офіційною мовою
Сполучених Штатів Америки! За легендою американці так
хотіли підкреслити свою незалежність від Великобританії
під час революції, що Конгрес голосував за обрання
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державної мови, і англійська перемогла німецьку всього
на один голос! Іншими “претендентами” були іврит і
французька.

- Якщо німецькою прописом записувати числа то
часом можна отримати дуже довгі слова. Числа літерами
до мільйона німці записують одним словом. Наприклад,
якщо записати число 999999 прописом німецькою мовою,
то отримаємо слово, яке складається з 57 букв:
neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun
zig.

Іспанська мова

- Іспанська – дуже зручна мова. Якщо ви знаєте, як
пишеться слово, ви майже завжди можете вимовити його
(але не навпаки). Винятки становлять нові запозичені
слова, які зазвичай зберігають своє оригінальне написання.

- Хоча іспанська виникла на Піренейському
півострові як нащадок латинської, сьогодні вона має
набагато більше носіїв у Латинській Америці, адже була
принесена туди іспанською колонізацією. Відмінностей у
словнику, граматиці та вимові дуже мало між іспанською
Іспанії та іспанською Латинської Америки, і вони не
перешкоджають легкому спілкуванню.

- Багато жителів Іспанії та Латинської Америки
прекрасно володіють англійською мовою, проте дуже
пишаються рідною іспанською. Тому, може статися, якщо
ви спробуєте заговорити з ними англійською, вони
зроблять вигляд, що абсолютно вас не розуміють. Тому
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захопіть з собою іспанський розмовник, якщо не хочете,
щоб ваш візит до іспанців або латиноамериканців
пройшов у мовчанні.

- Кричалка футбольних уболівальників «Оле-оле»
прийшла з Іспанії, де для вираження підтримки і
захоплення нею прийнято супроводжувати улюблені
дійства іспанців – кориду і танець фламенко. В іспанську
мову ця фраза увійшла з арабської: вона вважається
видозміненим варіантом слова «Аллах».

Арабська мова

- В арабській мові немає заголовних букв. Тому імена,
географічні назви, а також перше слово в реченні
пишуться з маленької букви. Тож не дивуйтеся, якщо
раптом єгиптянин напише англійською мовою всі слова з
маленької літери, в тому числі ваше ім'я.

- Літературна арабська - єдина. В арабських країнах -
це державна мова, мова преси і телебачення.

- Арабською мовою пишуть справа наліво.

- Багатство арабської мови викликає подив іноземних
філологів, яким арабські тексти здаються надто складними
для перекладу. Будь-який переклад з арабської мови -
лише приблизний. Ось чому в інших мовах немає
адекватного вираження лексичного багатства арабської
мови. Араби не дозволяли собі вживання слів
незрозумілих або "порожніх", і саме прагнення до точності
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вираження думок зумовило досконалість і складність
арабської мови.

- В українській мові досить багато слів,
запозичених з арабської. Зазвичай, арабські слова
потрапляли в нашу через мови-посередники - латинську,
турецьку, перську, західноєвропейські. Наприклад: крім
екзотичних слів на кшталт джин, джихад, гарем, жасмин,
султан тощо, арабськими за походженням є деякі наукові
терміни (алгебра, алхімія, алгоритм), слова арсенал,
алкоголь, цифра, альманах, факір, халва, тариф і багато
інших.

Китайська мова

- Китайська мова складається з більш ніж сорока
тисяч ієрогліфів. Звісно вивчити і запам’ятати їх
практично нереально. Для нормального спілкування на
різноманітні щоденні теми досить знати близько двох
тисяч ієрогліфів.

- У китайській мові немає пунктуаційних знаків. Це
пов’язано з особливостями їх письма − ієрогліфіки.

- У китайській мові налічується величезна кількість
діалектів. Цілком нормально сприймається такий факт, що
жителі віддалених провінцій просто не розуміють один
одного. Відмінності в фонетиці і лексиці настільки істотні,
що вони можуть зрозуміти один одного тільки за
допомогою загальноприйнятого в Китаї діалекту путунхуа.

- Слова в китайській мові мають різні значення
залежно від інтонації. Однією з найбільш істотних
проблем при вивченні китайської мови є її тональність.
Причому вона впливає і на написання ієрогліфів.
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- Одне слово в китайській мові може мати багато
значень. Значення слова залежить від інтонації, з якою
воно вимовлене. Наприклад, слово «чіанг» означає: «
оточувати», «повинен», «річка», «спускати», «механік»,
«командувати», «соєвий соус», «спускатися». Так само
різні слова можуть позначатися однаковими ієрогліфами,
наприклад, такі слова, як «сім’я», «бадьорість», «школа» і
«чай».

Відповіді:
Англійська мова

Країни, в яких англійська мова є рідною: США,
Австра�лія, Вели�ка Брита�нія (Королівство об'єднує 4
країни: Англію, Північну Ірландію, Шотландію та Уельс),
Кана�да.

Английська є офиційною мовою в багатьох країнах
світу. При цьому єдиною офіційно затвердженою – в
таких країнах, як Велика Британія, США, Австралія,
Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Беліз, Гамбія,
Гайана, Гана, Гренада, Домінікана, Замбія, Кірібаті,
Ліберія, Мавриканій, Намібія, Нігерія, Соломонови
острови, Сьерра-Леоне, Тринідад і Тобаго, Ямайка та деякі
ін.

Країни, в яких английська є офіційною поряд з іншими
державними мовами: Індія, Ірландія, Канада (разом з
французькою), Мадагаскар, Мальта, Нова Зеландія,
Пакістан, Сейшели, Сингапур, Фіджи, Філіпіни, ЮАР,
Ботсвана, Зимбабве, Камерун, Кенія, Острів Мен, Панама,
Папуа-Нова Гвінея, Руанда, Судан, Уганада та деякі ін.
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Французька мова

Країни, в яких французька мова є рідною: Франція
Французька є офіційною мовою в багатьох країнах

Африки і Карибського басейна: Монако, Гвіана, Гвінея,
Демократична Республіка Конго, Республіка Конго, Кот-
д’Івуар, Мадагаскар, Малі, Нігер та ін.

Французька - одна з офіційних мов в таких країнах, як:
Бельгія, Швейцарія, Люксембург, Канада.

Німецька мова

Країни, в яких німецька мова є рідною: Німеччина,
Австрія, Князівство Ліхтенштейн.

Німецька - одна з офіційних мов в таких країнах, як:
Швейцарія, Люксембург, Бельгія.

Іспанська мова

Країни, в яких іспанська мова є рідною: Мексика,
Аргентина, Колумбія, Перу, Чилі, Болівія, Еквадор,
Сальвадор, Екваторіальна Гвінея, Гондурас, Венесуела,
Уругвай.

Арабська мова:

Офиційна мова арабських країн: Обєднані Арабські
Емірати, Саудовська Аравія, Сірія, Алжир,
Єгипет, Іорданія, Ліван, Лівія, Марокко, Туніс та ін.

Арабська - одна з офіційних мов в таких країнах, як:
Ізраїль, Судан, Чад, Еритрея, Джибуті, Сомалі і Коморські
Острови.
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Китайська мова:

Офиційна мова країн: Китай, Тайвань, Сингапур.

Ведуча: Поважайте й бережіть рідну мову та
вивчайте іноземні! Якщо ви будете знати хоча б одну
іноземну мову, перед вами відкриється новий світ, нові
можливості, горизонти та перспективи.Знання мови —
це не примха, а необхідність часу.

Хто ти, мій герой

Максим Ракович,
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бібліотекар І категорії
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: бібліотечний аукціон
Вік: студенти коледжу (принципово при відповідному
доборі запитань, вік учасників – від учнів 5-6 класів до
дорослої аудиторії).
Мета, ідея:

- підвищення загального культурного та освітнього
рівня учасників;

- перевірка та контроль знань учасників з української
літератури;

- перевірка та контроль знань учасників з зарубіжної
літератури,;

- вдосконалення навичок розробки економічних
стратегій.

Місце проведення: бібліотека, шкільний клас, актовий
зал.
Кількість учасників: від 5
Обладнання: іграшкові грошові купюри, зірочки з
зображеннями літературних персонажів, бланки реєстрації
учасників, роздруковані для ведучого підказки по
персонажах, 15 шоколадних євро в якості подарунків
учасникам аукціону, молоточок.
Етапи підготовки та проведення:
а) підготовчий етап:
– розробка плану, визначення строків проведення;
– визначення аудиторії;
– організаційна робота з анонсування заходу (через
оголошення, усні запрошення, розробку та розміщення);
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б) проведення гри
– перед проведенням гри проводиться реєстрація
учасників аукціону та роздача учасникам грошей;
– ведучий оголошує правила гри;
– після підбиття підсумків ведучий вітає та нагороджує
переможців.
Правила гри: мета учасників гри: вгадати персонажа за
якомога меншу кількість підказок. Вартість кожної
підказки – один ФАРТінг. Гра відбувається у формі
аукціону. При оголошенні лота ведучий називає автора
літературного твору, персонаж якого «виставлено на
торги», називає максимально можливу кількість підказок
(і, відповідно, – максимальну ціну) – 10 підказок і
оголошує початок торгів. Переможцем аукціону
визнається учасник, який запропонував найнижчу ціну
(тобто зголосився вгадати персонажа за найменшу
кількість підказок). Після кожної пропозиції ведучий
запитує учасників чи нема пропозицій нижчої ціни. Якщо
учасник першим називає ціну «одна підказка» він
автоматично визнається переможцем аукціону.

Переможець аукціону викупає заявлену ним
кількість підказок, після чого ведучий зачитує цю
кількість підказок на весь зал. Після зачитування всіх
підказок переможець аукціону має назвати загаданого
персонажа твору. Право відповіді має виключно
переможець аукціону, відповіді озвучені іншими
учасниками ігноруються.

Якщо переможець аукціону дає правильну відповідь,
ведучий вручає йому зірочку з зображенням персонажа і
переходить до наступного лота. Якщо переможець
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аукціону дає неправильну відповідь, то невідгаданий
«лот» знову «виставляється на торги», але за стартову ціну,
зменшену на вже викуплену і озвучену кількість підказок
(так відбуватиметься доти, доки персонаж не буде
вгаданий, або на чергових торгах учасники аукціону не
запропонують за нього стартової ціни. В такому разі лот
«знімається з торгів»). Гроші за викуплені підказки
переможцеві торгів, який дав неправильну відповідь не
повертаються, але він має право на участь у подальших
торгах на загальних підставах (гроші за викуплені
підказки, в разі якщо учасник дав вірну відповідь
достроково (не вислухавши викуплених підказок) також
не повертаються).

Переможцем гри стає учасник, який отримав
найбільшу кількість зірочок (тобто вгадав найбільшу
кількість персонажів).

Сценарий проведения.

Ведучий: «Доброго дня, шановні пані та панове,
вітаю вас у стінах нашої
книгозбірні на бібліотечному
аукціоні «Хто ти, мій герой»,
дозвольте ознайомити вас з
правилами його проведення.
(Зачитує правила). Тепер
пропоную всім бажаючим
взяти участь у аукціоні
пройти реєстрацію.»
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Учасники заходу записуються у бланк реєстрації,
кожен, хто записався отримує від ведучого 10 ФАРТінгів.

Ведучий: «Якщо всі готові, пропоную розпочати
торги. Перший лот на сьогодні – персонаж твору Ганса
Крістіана Андерсена. Початкова ціна – 10 ФАРТингів; хто
менше?»

Учасники називають свої пропозиції, ведучий
дублює найменшу і запитує у зала «Хто менше», поки не
визначиться переможець лота.Після цього ведучий ударом
молоточка оголошує закриття торгів та оголошує
переможця.

Переможець викупає заявлену кількість підказок;
ведучий зачитує відповідну кількість підказок до
персонажа «Стійкий олов’яний солдатик» на аудиторію.

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням стійкого
олов’яного солдатика.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна.
Персонаж повертається на
торги. Початкова ціна
(називає ціну, яка дорівнює
кількості підказок, які
залишилися
незачитаними)».
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Ведучий: «Наступний лот – також персонаж твору
Ганса Крістіана Андерсена. Початкова ціна – 10 Фартингів.
Хто менше?».

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Кай» з казки Г. К.
Андерсена «Снігова королева».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням Кая.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору
Едуарда Успенського. Початкова ціна – 10 ФАРТингів.
Хто менше?»

Відбуваються торги,
за результатами яких
переможець викупає, а
ведучий зачитує
відповідну кількість
підказок до персонажа
«Кот Матроскін» з казки Е
Успенського «Дядько
Федір, кіт і пес».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням Кота
Матроскіна.
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Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору Чарльза
Діккенса. Початкова ціна – 10 ФАРТингів. Хто менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до
персонажа «Дух
прийдешнього Різдва»
повісті Ч.Діккенса
«Різдвяна пісня у прозі».

Переможець
називає відповідь. Якщо
відповідь вірна, то
ведучий каже «Це
правильна відповідь,
вітаю вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням
Духа прийдешнього Різдва.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору Артура
Конан-Дойла. Початкова ціна – 10 ФАРТингів. Хто
менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
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кількість підказок до персонажа «Профессор Челленджер»
з твору А. Конан-Дойла «Загублений світ».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням
професора Челленджера.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а
ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до
персонажа «Шерлок Холмс»
з твору А. Конан-Дойла
«Записки про Шерлока
Холмса».

Переможець називає
відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням
професора Шерлока Холмса.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору Самуїла
Маршака. Початкова ціна – 10 ФАРТингів. Хто менше?»
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Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Королева» з казки С.
Маршака «Дванадцять місяців».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю
зірочку з зображенням
королеви.

Коли відповідь невірна
ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна.
Персонаж повертається на
торги. Початкова ціна (називає
ціну, яка дорівнює кількості підказок, які залишилися
незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору Жюля
Верна. Початкова ціна – 10 ФАРТингів. Хто менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Капітан Немо» з твору
Ж. Верна «20000 льє під водою».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням капітана
Немо.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».
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Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору
Олександра Довженка. Початкова ціна – 10 ФАРТингів.
Хто менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Дід» з твору О.
Довженка «Зачарована Десна».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням Діда.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору
Михайла Старицького. Початкова ціна – 10 ФАРТингів.
Хто менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Свирид Петрович
Голохвастов» з твору М. Старицького «За двома зайцями».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це
правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю
зірочку з зображенням
Голохвастова.

Коли відповідь невірна
ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна.
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Персонаж повертається на торги. Початкова ціна (називає
ціну, яка дорівнює кількості підказок, які залишилися
незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору Івана
Петровича Котляревського. Початкова ціна – 10
ФАРТингів. Хто менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Еней» з твору І.
Котляревського «Енеїда».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням Енея.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору Лесі
Українки. Початкова ціна – 10 ФАРТингів. Хто менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Мавка» з твору Л.
Українки «Лісова пісня».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням мавки.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».
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Ведучий: «Наступний лот – також персонаж твору
Лесі Українки. Початкова ціна – 10 ФАРТингів. Хто
менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Лукаш» з твору Л.
Українки «Лісова пісня».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням Лукаша.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Наступний лот – персонаж твору Вільяма
Шекспіра. Початкова ціна – 10 ФАРТингів. Хто менше?»

Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Отелло» з твору В.
Шекспіра «Отелло».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням Отелло.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «І останній на сьогодні лот – також
персонаж твору Вільяма Шекспіра. Початкова ціна – 10
ФАРТингів. Хто менше?»
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Відбуваються торги, за результатами яких
переможець викупає, а ведучий зачитує відповідну
кількість підказок до персонажа «Ромео» з твору В.
Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

Переможець називає відповідь. Якщо відповідь
вірна, то ведучий каже «Це правильна відповідь, вітаю
вас!» і вручає переможцю зірочку з зображенням Ромео.

Коли відповідь невірна ведучий каже «Нажаль,
відповідь неправильна. Персонаж повертається на торги.
Початкова ціна (називає ціну, яка дорівнює кількості
підказок, які залишилися незачитаними)».

Ведучий: «Це був останній на сьогодні лот. А тепер
викликаю переможців торгів на сцену для привітання!».

Переможці виходять на сцену, ведучий рахує
кількість зірок у кожного переможця і вручає їм
подарунки (по шоколадному євро за кожного вгаданого
персонажа).

Ведучий: Наш захід добігає кінця, дякуємо
переможцям і учасникам аукціону за проявлену активність
і відмінне знання літератури, бажаємо вам гарного дня! До
нових зустрічей!
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Додатки

Додаток 1

Список підказок за персонажами:

Автор: Ганс Крістіан Андерсен, твір: «Стійкий
олов’яний солдатик», персонаж: Стійкий олов’яний
солдатик
1. Цей персонаж мав двадцять п’ять братів.
2. Подорож цього персонажа включала плавання.
3. Цей персонаж незаконно перетнув кордон і провіз

контрабанду: «Паспорт є? – спитав він. – Давай
паспорта! Але … (персонаж) … мовчав і лише ще
міцніше стискав рушницю. Човна несло. А пацюк плив
за ним навздогін. У! Як він скреготав зубами та кричав
зустрічним тріскам і соломинкам: – Тримай, тримай
його! Він не сплатив мита, не показав паспорта!».

4. «От би мені таку дружину! – подумав він. – Та вона,
видно, зі знатних, живе в палаці, а у мене тільки й є,
що коробка, та й то в ній нас набито двадцять п’ять
душ, їй там не місце! Та познайомитись все ж не
завадить».

5. Кохання цього персонажа було взаємним, але
нещасливим.

6. Цей персонаж випав з вікна.
7. Цей персонаж був з’їдений.
8. Цей персонаж загинув у вогні.
9. Цей персонаж загинув через підступи ревнивого

конкурента, закоханого у ту ж жінку.



42

10. Цей персонаж міг би бути прикладом для людей з
обмеженими можливостями, бо маючи лише одну ногу
стояв твердіше, ніж інші на двох.

Автор: Ганс Крістіан Андерсен. Твір: «Снігова
королева»; персонаж: Кай
1. Цей персонаж захоплювався геометрично правильною

красою сніжинок.
2. Завдяки прокляттю цей персонаж отримав ще
гостріший розум, потяг до знань, здібності до
наукового аналізу та нечутливість до холоду.

3. Цей персонаж зазнав негативних змін в характері.
4. Хоч цей персонаж – один з головних героїв твору,

навколо якого закручується сюжет, він майже не діяв.
5. Цей персонаж критикував квіти та знайомих людей.
6. Цей персонаж покинув близьких людей, бо був

зваблений вродливою жінкою (хоч про кохання не
йшлося).

7. На початку і в кінці твору цей персонаж здатен любити,
в середині твору – ні.

8. Завдяки любові іншого персонажа цей персонаж
повернувся до свого природного стану.

9. Цей персонаж був вражений у око та серце.
10. Цей персонаж прагнув вічності, чи пак прагнув

скласти слово «Вічність».

Автор: Едуард Успенський. Твір: «Дядько Федір, кіт
і пес»; персонаж: кіт Матроскін.
1. Цей персонаж купив корову і назвав її «некоров’ячим»

ім’ям.
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2. Цей персонаж не мирився з поштарем.
3. Цей персонаж був дуже хазяйновитий.
4. Цей персонаж знайшов скарб.
5. Цього персонажа тягло в море, попри те, що він боявся

води.
6. Цей персонаж був великий і смугастий.
7. Якби у іншого персонажа цього твору був такий …

(персонаж) … , він, може, й не одружився б ніколи.
8. Цей персонаж був їздовим, на рівні з їздовими
собаками та їздовими академіками.

9. Цей персонаж, посварившись зі своїм сусідом по
кімнаті, спілкувався з ним листами та телеграмами.

10. Репліка персонажа: «Неправильно ти, дядьку Федоре,
бутерброда їси. Ти його ковбасою догори тримаєш, а
його треба ковбасою на язика класти. Тоді смачніше
вийде».

Автор: Чарльз Діккенс. Твір: «Різдвяна пісня у прозі»;
персонаж: Дух теперішнього Різдва.
1. Цей персонаж окроплював усіх людей ароматом і

настроєм Різдва зі свого смолоскипа.
2. Цей персонаж показав головному героєві як весело
святкують Різдво люди (особливо бідняки).

3. Цей персонаж з’являється незрозумілим чином.
4. «Дивно було також, що тоді як Скрудж лишився зовні

незміненим, …(персонаж)… швидко й помітно старів.
Скрудж іще раніше запримітив цю зміну, але нічого
про це не питав до того моменту, коли, залишивши
дитячу виставу «Дванадцятої ночі», вони знову
опинилися на відкритій місцині, й Скрудж, глянувши
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на …(персонажа)… , спостеріг, що його волосся
посивіло».

5. Цей персонаж умів літати, проходити крізь стіни та
телепортуватися, причому як самостійно так і тягнучи
за собою інших.

6. Цей персонаж умів наводити видіння.
7. «…А на тому троні, у невимушеній позі, сидів веселий

Гігант, такий гарний. що мило глянути, й він підносив
запаленого смолоскипа, вельми схожого формою на ріг
достатку, – підносив високо, чим вище. Аби освітити
Скруджа, що обережно зазирав у прочинені двері».

8. «Вбраний … (персонаж)… був у простий зелений
халат, чи то мантію, в оторочці білого хутра. Це
вбрання висіло на ньому так вільно, що відкритими
лишалися широкі груди, от ніби
щирому …(персонажеві)… не хотілось закривати їх чи
ховати чимось штучним. Його ноги, які можна було
розгледіти під просторими бганками вбрання, були
босі, а на голові не видно було жодного головного
убору, крім вінка з гостролисту, зрідка прикрашеного
блискотливими бурульками. Довгі темно-брунасті
кучері вільно спадали йому на плечі, вільні, відкриті
були його привітне обличчя, іскрометні очі, долоня
правиці, бадьорий голос, його нескута постава, весь
радісний вигляд. На його поясі теліпалися якісь
стародавні піхви, але меча в них не було, і їх давно вже
їла іржа».

9. Цей персонаж показав головному героєві Невігластво і
Нужду.
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10. «– ...Скажи мені, чи виживе малий Тим? – Я бачу
порожнє місце. – відповів …(персонаж)… , – у тому
бідному куточку біля каміна… Костурець стоїть, без
його власника, його бережуть як реліквію. Якщо
Майбутнє не змінить цих тіней, хлопчик помре. – Ні!
Ні! – запротестував Скрудж. – О, Ні!
Добрий …(персонаже)…, скажи, що він буде
помилуваний. – Якщо Майбутнє не змінить цих тіней,
– відказав …(персонаж)…, – жоден з мого роду не
застане його тут. Ну й що з того? Якщо йому судилося
померти, хай краще він помре – і тим самим
зменшиться надлишок населення».

Автор: Артур Конан Дойл. Твір: «Загублений світ»;
персонаж: професор Челленджер.
1. Цей персонаж – скандально відомий зоолог.
2. Цей персонаж терпіти не міг журналістів.
3. Цей персонаж не користувався повагою у своїх колег-

учених.
4. Цей персонаж мав гарячий і дратівливий характер.
5. Цього персонажа пам’ятали навколишні полісмени, бо

їм часто доводилось мати з ним справу.
6. На цього персонажа було подано до суду за нанесення

важкої черепно-мозкової травми.
7. Цей персонаж зробив велике наукове відкриття, але не

міг довести своєї правоти.
8. Навколо теорії цього персонажа і закручується сюжет

твору.
9. «…Найбільше вражали його розміри. Розміри й

велична постава. Такої величезної голови мені в житті
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не доводилося бачити. Якби я насмілився приміряти
його циліндр, то, мабуть, пішов би в нього по самі
плечі. Обличчя й борода …(персонажа) … викликали в
умі уявлення про ассірійських биків. Лице велике,
м’ясисте, борода квадратна, синяво-чорна, хвилею
спадала на груди. Незвичайне враження справляло й
волосся – довге пасмо, наче приклеєне, лежало на його
високому, крутому чолі. У нього були ясні сіро-
блакитні очі під волохатими бровами, і він глянув на
мене критично та вельми владно. Я побачив широчезні
плечі, могутні груди колесом та дві величезні руки,
густо зарослі довгим чорним волоссям. Якщо додати
до цього розкотистий, громоподібний голос-
ричання…».

10. «…Я не міг не здивуватися… він був мені по плече –
такий собі приплюснутий Геркулес, вся величезна
життєва міць якого ніби пішла вшир, углиб, та ще у
черепну коробку…».

Автор: Артур Конан Дойл. Твір: «Записки про
Шерлока Холмса»; персонаж: Шерлок Холмс.
1. «…людський мозок схожий на маленьке порожнє

горище, яке ви можете облаштувати, як хочете. Дурень
нанесе туди всякого мотлоху, який потрапить під руку,
і тоді корисні, потрібні речі вже нікуди буде всунути,
або в кращому випадку до них серед цих заваліві не
доберешся. А розумна людина ретельно відбирає те,
що поміститься в її мозковому горищі. Вона візьме
лише інструменти, котрі знадобляться їй для роботи, і
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хоч їх буде безліч, проте вона їх усі розкладе в
зразковому порядку».

2. Цей персонаж був врятований від загибелі завдяки
особистому проханню королеви.

3. Цей персонаж вживав наркотики.
4. Про цього персонажа писав лікар.

5. «…На зріст він був понад шість футів, але через
незвичайну худорлявість здавався ще вищим. Погляд у
нього був гострий, пронизливий, якщо не зважати на ті
періоди заціплення, про які говорилося вище. Тонкий
орлиний ніснадава його обличчю виразу живої енергії
та рішучості. Квадратне, трохи випнуте вперед
підборіддя теж свідчило про рішучий характер. Його
руки були завжди в чорнилі й у плямах від різних
хімікалій…»

6. Цей персонаж курив люльку.
7. Цей персонаж грав на скрипці.
8. Цей персонаж мав стосунок до кримінального світу.
9. Характеристика персонажа складена іншим

персонажем: «1. Знання з літератури – жодних; 2. -//-
філософії – жодних; 3.-//- астрономії – жодних; 4. -//-
політики – слабкі; 5.-//- ботаніки – нерівномірні. Знає
загальні властивості беладонни, опіуму й отрут. Не має
найменшого уявлення про садівництво. 6. -//- геології –
практичні, але обмежені. З першого погляду визначає
зразки різних грунтів. Після прогулянки показує мені
бризки грязюки на штанях і за кольором їх та
консистенцією визначає, з якої вона частини Лондона;
7. -//- хімії – глибокі. 8. -//- анатомії – точні, але
безсистемні; 9. -//- кримінальної хроніки – величезні.
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Знає, здається, усі деталі кожного злочину, скоєного в
дев’ятнадцятому столітті; 10. Добре грає на скрипці; 11.
Відмінно фехтує на шпагах та еспадронах, чудовий
боксер; 12. Грунтовне практичне знання англійських
законів.

10. Цьому персонажеві приписують слово «Елементарно»,
хоча насправді він його не казав.

Автор: Самуїл Маршак. Твір: «12 місяців»; персонаж:
королева.

1. Їй 14 років.
2. Вона не любить писати
3. «Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что

думала, думала, думала и под конец, наверное, сошла
бы с ума, или придумала бог знает что…».

4. «Ну так вот. Если вы не скажете, ггде вы их взяли, вам
завтра же отрубят головы. Нет, сегодня, сейчас».

5. «Да ведь я с нее шубу сняла, утопить ее хотела,
колечко ее в прорубь бросила! Да и не умею я просить,
меня этому не учили. Я умею только приказывать».

6. «Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах».
7. «По-ми-ло-вать… Каз-нить… Лучше напишу

«казнить» – это короче».
8. «Вот я и хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю

подснежники. Я их никогда не видала».
9. «Посему всемилостивейше повелеваем доставить к

Новому году во дворец полную корзину
подснежников».

10. «С новым годом! С первым апреля!».
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Автор: Жюль Верн. Твір «20000 льє під водою»;
персонаж: капітан Немо.
1. Цей персонаж просив називати його «Ніхто».
2. Цей персонаж був винахідником.
3. Цей персонаж брав участь у війнах.
4. Цей персонаж здійснив навколосвітню подорож.
5. Цей персонаж був принцем.
6. Цей персонаж взяв у полон головного героя.
7. На цього персонажа полював головний герой.
8. Цей персонаж збагатів на перлах.
9. Девіз цього персонажа – «Рухливий у рухливому».
10. «Море, пане Аронакс, – каже він, – годує мене!

Щедроти його невичерпні. Море не лише годує мене,
але й одягає. Тканина на вашому костюмі зіткана з
бісусу деяких двостулкових молюсків, фарбована вона,
за прикладом прадавніх, соком пурпурниці, а
фіолетовий відтінок додно екстрактом аплізії
Середземного моря. Парфуми, які стоять на
туалетному столику у вашій каюті отримані сухою
перегонкою морських рослин. Ваша постіль з м’якої
морської трави зостери. Пером вам служитиме китовий
вус, чорнилами – виділення залоз каракатиці. Я живу
дарами моря, і море свого часу візьме назад свої дари.

Автор: Олександр Довженко. Твір: «Зачарована
Десна»; персонаж: дід.
1. Цей персонаж любив спати на погребі.
2. Цей персонаж був схожий на Бога.
3. «Він був високий і худий, і чоло в нього було високе,

хвилясте довге волосся сиве, а борода біла».
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4. «І була в нього велика грижа ще з молодих чумацьких
часів».

5. «Він був письменнй по-церковному і в неділю любив
урочисто читати Псалтир. Ні… (персонаж), ні ми не
розуміли прочитаного і це завжди хвилювало нас, як
давня таємниця, що надавала прочитаному особливого,
небуденного смислу».

6. «Більш за все на світі він любив сонце. Він прожив під
сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок.
Так під сонцем на погребі, коло яблуні, він і помер,
коли прийшов його час.

7. «(Персонаж) любив покашляти. Кашляв він часом так
довго й гучно, що скільки ми не старалися, ніхто не міг
його як слід передражнити. Його кашель чув увесь
куток. Старі люди по (персонажевому) кашлю
вгадували навіть погоду».
8. «Під час бою він весь палав. Його високі груди
ходили тоді ходором. Дудочки свистіли куди попало,
хрипіли й кукурікали з його грудей, але їх перекривав
його одчайдушний бойовий клич: «Сибір нашого
царя!». З цим могутнім гаслом він кидався в бій, мов
справжній отаман свого сінокосу, доки грижа не
звалювала його під копицю, де він качався тоді на
спині, закарлючивши ноги і навіть пальці на ногах,
хапаючи її руками і заганяючи назад, як злого духа.»

9. «(Персонаж) любив спати під дубом. Перед тим як
заснути, він довго і якось так лагідно позіхав, ніби
прощаючи світу всі його пустощі, і розказував косарям
про молоді свої літа, про чумацтво, про те, як колись
все було не так. Все було краще».
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10. Кашель клекотів у (персонажа) в грудях, як лава у
вулкані, довго і грізно, і дуже нескоро після найвищих
нот, коли (персонаж) був уже ввесь синій, як квітка
крученого панича, вулкан починав діяти, і тоді ми
тікали хто куди, а вслід нам довго ще неслися
(персонажеві) гнроми і блаженне кректіння.

Автор: Михайло Старицький. Твір: «За двома
зайцями»; персонаж: Свирид Петрович Голохвастов
1. «…тільки ж Проня й погана, як жаба… Та якби
запустить пазури у її скриню, то ми при боці заведемо
таке монпасьє, що тільки пальці облизуй!»

2. «…Тільки ж і гидка! Ой гидка! Да ще лізе цілуватись!
Надо будєт купить доброго мила, штоб замивать після
неї губи…»

3. «Одначе, треба черкнуть чарочку-другу, да й тікать,
потому сюда налізе всякої свиноти, ще почнуть язиками
чесать…».

4. «Минє уже не раз говорили мої приятелі: охвицера,
митрополичі баси, маклєри… што, чаво, мол, не
закупиш ти магазинов на Хрещатику? Дак я їм: на чорта
той минє клопот? У меня єсть благородний матеріал, то
пущай і другі торгують».

5. «…У мене етой дєньги непереводно: целий Хрещатик
мипнє винен…»

6. «…ноги чоловіку, видите, для того й дадені, штоб бити
ними землю; потому вони і ростуть не з голови…»

7. «…От вОзьмем, примєром, бруки: трубую стоять, как
влиті, чисто аглицький хвисон! А чаво-нибудь не
додай, і вже хвизиномії не імєють! Або вот жильотка, –
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здайоться-кажеться, пустяк, а хитра штука: только
немножко не потрап, і мода не та, уже симпатії нєту. Я
вже не говору про піньжак, потому што піньжак – ето
пєрвая хворма: как только хворми нєту, так і
нікоторого шику! А от даже шляпа, на што уже шляпа,
а как она при галавє, так і на тіпє парад!»

8. «От як, дасть бог, на Проні женюсь, себто на її добрі та
на її грошах, тоді я бритви через голову у Дніпро
позакидаю, а заживу купцем первой гільдії, зав’ю такі
моди алад’Ябель!

9. «…Ваша папіроска шкварчить – Ето в груді моєй-с!»
10. «Чого витріщились? Ну, банкрот, так і банкрот! А ви

думали, как би я був багатий, то пошов би до вашого
смітника?! Ха-ха-ха! Свинота необразованна! Авжеж
мені ваших дєнєг толькі й нада било! Так і понімайте!
А вони заклали сєбє в голову, що я на їхніх дочок
задививсь. Антересно дуже! Не найшов би гдє! Поліз
би на смітник! Да я, как перший кавалер, і у Липках би
знайшов настоящих баришень з оттакими куделями, а
не сватався б на вашій дурній поторочі, поганій
Проні!»

Автор: Іван Котляревський. Твір: «Енеїда»;
персонаж: Еней.
1. Цей персонаж став царем.
2. Цей персонаж був козаком.
3. Цей персонаж був греком за національністю.
4. Цей персонаж був любителем і улюбленцем

протилежної статі.
5. Цей персонаж був родичем богам.
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6. Цей персонаж вів війну через власне кохання.
7. Цей персонаж був мандрівником.
8. Цей персонаж попав у пекло, а потім у рай (живим).
9. Цей персонаж був іграшкою в руках богів.
10. (Герой) був парубок моторний, і хлопець хоть куди

козак, удавсь на всеє зле проворний, завзятійший од
всіх бурлак.

Автор: Леся Українка. Твір: «Лісова пісня»;
персонаж: мавка.
1. Цей персонаж – міфічна істота.
2. Цей персонаж на початку твору не мав власної душі.
3. Цей персонаж вважаться нечистю.
4. Цього персонажа більшість людей боялися.
5. Персонаж мав привабливу зовнішність.
6. Персонаж загинув через кохання.
7. «Як солодко грає! Як глибоко крає, розтинає мені

груди, серденько виймає!»
8. «Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло

кохання наше! Той цвіт від папороті чарівніший – він
скарби ТВОРИТЬ, а не відкриває».

9. «Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що
не вмирає!»

10. «О, не журися за тіло! Ясним вогнем засвітилось воно,
чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами в
небо злетіло. Легкий пухкий попілець ляже,
вернувшися, в рідну землицю, вкупі з водою там
вродить вербицю, - стане початком тоді мій кінець.
Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні,
радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя
буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки,
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голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами вітів
моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене
співав, ще як напровесні тут вигравав, мірї збираючи в
гаю… Грай же, коханий, благаю!»

Автор: Леся Українка. Твір: «Лісова пісня»; персонаж:
Лукаш.
1. Як і у персонажа Ганса Крістіана Андерсена, кохання

цього персонажа було взаємним, але нещасливим.
2. Цей персонаж також загинув через своє кохання.
3. Цей персонаж не боявся міфічних істот.
4. Цей персонаж був людиною.
5. Цей персонаж був вовком.
6. Цей персонаж зрадив своє кохання.
7. Цей персонаж помудрішав, завдяки подіям твору.
8. Цей персонаж був талановитим музикантом.
9. Цей персонаж повернувся до свого кохання.
10. Кохання цього персонажа було трагічним не через

інтриги ворогів (хоча вони мали місце), а через його
власні помилки.

Автор: Вільям Шекспір. Твір: «Отелло»; персонаж:
«Отелло»
1. Цей персонаж загинув через кохання.
2. Кохання цього персонажа також було взаємним, але

нещасливим.
3. Цей персонаж убивав.
4. Персонаж покінчив життя самогубством.
5. Цей персонаж багато мандрував, мав дивовижні

пригоди.
6. Цей персонаж був військовим.
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7. «…вона його за муки полюбила….».
8. Трагедія цього персонажа сталася через інтриги

підлеглого-кар’єриста.
9. «В кино… в другом… В ДРУГОМ! Он после первой не

закусывал. И после второй тоже… А тут за хобот, и
негр!» (цитата з іншого твору).

10. Персонаж власноруч убив свою кохану.

Автор: Вільям Шекспір. Твір: «Ромео і Джульєтта»;
персонаж: Ромео.
1. Персонаж – символ кохання.
2. Цей персонаж загинув через своє кохання.
3. Кохання цього персонажа було взаємним, але

трагічним.
4. Цей персонаж убивав.
5. Цей персонаж покінчив життя самогубством.
6. Цей персонаж мандрував.
7. Цей персонаж ненавидів своїх майбутніх родичів.
8. Через цього персонажа загинув його найкращий друг.
9. Цей персонаж жадав миру.
10. Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про

персонажа і його кохану.

Додаток 2
Бланк Реєстраційного листка учасників аукціону
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РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
УЧАСНИКІВ БІБЛІОТЕЧНОГО АУКЦІОНУ

Від 25.05.2017

№
з/п

Прізвище,
ініціали

Місце
роботи/навчання(повністю)

підпис

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді
імені М.Свєтлова

Дніпро, вул. Старокозацька, буд.60.
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Додаток 3

Грошові купюри

Додаток 4
Зірочки з зображенням персонажів
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І знову у мандри запросять вас книги

Максим Ракович,
бібліотекар І категорії
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: бібліоквест.
Вік: студенти коледжу.
Мета, ідея:
- підвищення загального культурного та освітнього рівня
учасників;
- розвиток навичок логічного мислення;
- перевірка та контроль знань учасників з зарубіжної
літератури.
Місце проведення: бібліотека
Кількість учасників: близько 5
Обладнання: книжкові виставки, корабельна ринда
(невеликих розмірів), з блюдця, оцет, борошно, сіль, сода
харчова, карта світу, декоративні фото у настінних рамках,
абетка, комп’ютер, колонки до комп’ютера, диск
(Бетховен), заздалегідь підготована презентація
«PowerPoint» із завданням, роздруковані завдання,
шифрограми, роздрукована та вирізана перфокарта, бюст
Шевченка, книги М. Твен «Пригоди Тома Сойєра», А. де
Сент-Екзюпері «Маленький принц», А. Конан-Дойл
«Записки про Шерлока Холмса» (англійською мовою),
алфавітний каталог, ручки, папір для записів, ножиці,
липка стрічка, медична піпетка.
Етапи підготовки та проведення:
а) підготовчий етап:
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– розробка плану, визначення строків проведення;
– визначення аудиторії;
– підбір ведучого, бібліотекарів;
– вивчення ролей ведучого, бібліотекаріів
– виготовлення необхідного інвентаря (підказок,
перфокарти, презентації, шифрограм);
– організаційна робота з анонсування заходу (через
оголошення, усні запрошення, розробку та розміщення
афіш);
– розкладання інвентаря (розстановка виставок,
розкладання підказок);
– репетиція
б) проведення гри
– ведучий оголошує правила гри;
– власне проведення гри.
– після підбиття підсумків ведучий вітає та нагороджує
переможців.
Правила гри: Мета учасників: знайти всі елементи карти
світу заховані у бібліотеці та скласти карту. На початку
гри учасники отримують від ведучого інфентар та першу
загадку, розгадавши яку отримують координати місця
знаходження нового елемента карти та нової загадки, у
якій у свою чергу зашифроване місце знаходження
наступної загадки. Всі елементи карти учасники можуть
зібрати лише розгадавши весь ланцюг загадок. Ведучий
слідкує за дотриманням порядку та правил техніки
безпеки, а також направляє учасників у разі необхідності.
Сценарий проведения.
Ведучий: Вітаю вас у стінах нашої бібліотеки і
запрошую вас до бібліоквесту «І знову у мандри запросять
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вас книги». Скажіть будь-ласка, хтось з вас бачив фільм
«Бібліотекар»? Отой, де хлоп, що працює у спецфонді
бібліотеки збирає по світу різні магічні артефакти? Фільм
насправді брехенька, але одна правдива річ у фільмі є: при
бібліотеках справді існують спеціальні сховища, де
зберігаються магічні речі. Є таке сховище і в нашій
бібліотеці. А на днях у нас трапилася біда: зникла «Карта
земних доль», яка в поганих руках може наробити багато
лиха. Здавалося б, при такому сховищі має бути й людина,
яку можна відправити на її пошуки, але наш бібліотекар
також безслідно зник. Саме тому ми просимо вашої
допомоги: допоможіть нам знайти «Карту…» і зниклого
бібліотекаря. Ми вам в дорогу приготували дещо
(демонструє перераховуючи): папка для паперів, план
бібліотеки, клейка стрічка, ручка, папір для записів, та
медична піпетка з індикатором магії (демонструє піпетку з
оцтом). Діє вона так: треба капнути краплю речовини на
предмет, якщо він зачарований, почнеться реакція.

Тепер до діла: наш бібліотекар зник не абсолютно
безслідно: з його поштової скриньки на e-mail нашої
бібліотеки надійшло повідомлення з незрозумілим
текстом.

Ось воно (віддає
учасникам папірець з
текстом: «Щоб розпочати
пригоди, підіть на абонемент
відбийте склянки і зможете
зняти загадку з язика
ринди».) Бажаю вам успіху у
ваших пошуках.
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Учасники квесту мають піти на абонемент, де на
книжковій виставці висить корабельна ринда, навколо
язичка якої намотано папірець з наступною загадкою та
елемент карти.

Розгадавши її учасники
квесту мають піти у медіацентр
до комп’ютера під №7 і
відкрити на ньому документ під
№19 (презентація-загадка)
(документи піді іншими
номерами – муляжі).

Продивившись презентацію і розгадавши загадку
учасники мають забрати під клавіатурою комп’ютера ще
один елемент карти, піти у відділ мистецтв і попросити у
бібліотекаря диск з музикою Бетховена. Бібліотекар,
проінструктований заздалегідь має дати їм диск в
коробочці якого сховано папірець з наступною загадкою
та черговим елементом карти.

Розгадавши її учасники
мають піти на абонемент
та знайти на поличці
книгу М. Твена
«Пригоди Тома Сойєра»,
за обкладинку якої
вкладено листок з
черговою загадкою,
черговим елементом
карти та перфокартою.
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Розгадавши її учасники
квесту мають піти в коридор та
витягти з-під бюста
Шевченка листок з черговою
загадкою та черговим
елементом карти.

Розгадавши її за допомогою
перфокарти учасники мають
піти до конференц-зали, де
мають витягти чергову загадку
та елемент карти з-під блюдця з
харчовою содою (під блюдцями
з борошном та сіллю – загадки-

муляжі).

Розгадавши її учасники квесту
мають піти в читальний зал та
на виставці літератури
іноземними мовами знайти
книгу А. Конан-Дойла «Записки
про Шерлока Холмса», серед
сторінок якої закладено листок з
наступною загадкою та
елементом карти.
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Розгадавши її учасники квесту мають підійти до
бібліотекаря читального золу та попросити книгу А. де
Сент-Екзюпері «Маленький принц». Заздалегідь
проінструктований бібліотекар має дати їм книгу, серед
сторінок якої вкладено листок з наступною загадкою та ще
одним елементом карти.

Розгадавши її учасники квесту
мають підійти до алфавітного
каталога та знайти розподільник
«О. Хайям», за яким заховано
конверт з наступною загадкою
та черговим елементом карти.

Склавши загадку-пазл учасники квесту мають знайти в
коридорі на стіні фото на
рамку якого зі зворотнього
боку приліплено черговий
елемент карти та папірець з
написом: «Вітаємо вас. Це
була остання загадка. Тепер
пропонуємо вам зібратися у
читальному залі та скласти
карту».

Учасники квесту мають іти в читальний зал та
скласти з віднайдених елементів цілу карту.

Ведучий: Відмінна робота! Дуже вам дякуємо! Тепер світ
у безпеці. Мені тут щойно передали, що з поштовою
скриньки нашого бібліотекаря прийшов лист (зачитує з
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папірця). Вітаю вас молоді люди! Ви чудово впоралися!
Краще за мене. Рекомендуватиму вас директорові як свою
заміну. За мене не хвилюйтесь, з’явлюся щойно виберуся з
петлі часу (тобто завтра по обіді).

Ведучий:Ще раз вітаємо вас із вдалим завершенням
квесту і хочемо винагородити вас заохочувальними
подарунками (вручає подарунки), дякуємо за участь!

Щасти вам! До нових зустрічей.
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Додатки

Додаток 1

Загадка до комп’ютера.

Наступна загадка у медіацентрі,
у комп’ютері №

Документ №

Додаток 2

Опис презентації-загадки на комп’ютері (направляє до
диска Бетховена)
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Вигляд слайда:

Слайд супроводжується «Місячною сонатою» Бетховена

Додаток 3
Вірш-загадка до диска Бетховена (направляє у відділ

абонемента до книги М.Твена «Пригоди Тома Сойєра»)
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Додаток 4
Перфокарта (перед заходом мають бути вирізані всі
ячейки з літерами).

Додаток 5
Вірш-загадка до книги М. Твена «Пригоди Тома Сойєра»
(направляє до бюста Т. Шевченка у коридорі)

Евер ат енготс рпінД йикориш,
Йитидрес ретів авиваз,
А діп мотеоп в іродирок
Евон яннадваз авичопс.

Додаток 6
Таблиця-шифрограма під бюст Т. Шевченка (має
розгадуватись за допомогою перфокарти і направляє у
конференц-залу до блюдця з содою)
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Додаток 7

Загадка під блюдце з содою (направляє до книги А. Конан-
Дойла «Записки про Шерлока Холмса на виставці
літератури іноземними мовами).

Next puzzle is in the book, talking about, probably, most famous private
investigator in the world. This book is in the book exhibition in the reading
room. (This book looks strange on this exhibition).

Додаток 8

Загадка в книгу А. Конан-Дойла «Записки про Шерлока
Холмса» (направляє до книги А. де Сент-Екзюпері
«Маленький принц» у читальному залі) (числа
відповідають номерам літер в українській абетці).
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«, 3, 12, 6, 20, 19, 3, 12, 6, 1, 16, 31, 18, 12, , 17, 11, , 10, 1, , 23,11, 26, ,, 15,
19, 4, 19, , 17, 11, , 20, 21, 11, 21, 24, 28, 11, 16, 11, », /, 3, , 28, 11, 23, 1, 16,
31, 18, 12, 17, , 10, 1, 16, 12, , 3, 11, , 2, , 27, 32, , 15, 18, 11, 4, 24, , 20, 19,
20, 21, 19, 22, 11, 16, 11, ., /, 1, , 3, , 23, 3, 19, 21, 12, , 23, 19, 17, 24, , 18,
1, , 22, 23, 19, 21, 12, 18, 27, 12, , 22,19, 21, 19, 15, ,22, 12, 17, /, 16, 7, 9, 11,
23, 31, , 16, 11, 22, 23, 19, 28, 19, 15, , 12, 10, , 10, 1, 4, 1, 6, 15, 19, 32, , 18, 1, ,
18, 12, 17, .

Додаток 9
Загадка в книгу А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
(направляє до роздільника «О. Хайям» у алфавітному
каталозі) (читається «змійкою»).

Додаток 10
Загадка –пазл в конвернт до роздільника «О.Хайям» в

алфавітному каталозі (направляє до декоративних фото у
коридорі) Роздруковується ног двох сторонах листка і
розрізається на елементи).
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Додаток 11

Карта-пазл (розрізається на 9 фрагментів неправильної
форми).
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Хто володіє інформацією – завоює світ

Максим Ракович,
бібліотекар І категорії
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: Інформаціна біржа
Вік: старшокласники або студенти коледжу.
Мета, ідея: підвищення загального культурного та
освітнього рівня учасників;
Удосконалення навичок ораторської майстерності;
перевірка та контроль знань учасників з літератури;
Місце проведення: бібліотека
Кількість учасників: один клас (група).
Обладнання: книги, журнали, секундомір, бланки
реєстрації учасників, бланки інвестиційних портфелів,
брокерські посвідчення, калькулятор, папір для записів,
ручки
Етапи підготовки та проведення:
а) підготовчий етап:
– розробка плану, визначення строків проведення;
– визначення аудиторії;
– підбір ведучого та членів жюрі;
– вивчення ролі ведучого;
– виготовлення необхідного інвентаря (бланків
реєстрації);
– організаційна робота з анонсування заходу (через
оголошення, усні запрошення, розробку та розміщення
афіш);
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– розкладання інвентаря (розстановка виставок,
розкладання підказок);
б) проведення гри
– ведучий оголошує правила гри;
– реєстрація учасників;
– час для підготовки учасників;
– виступи учасників;
– час для розробки учасниками «Інвестиційних
портфелів»;
– підбиття підсумків інформаційної біржі, визначення
переможців;
– після підбиття підсумків ведучий вітає та нагороджує
переможців.
Правила гри: Всі учасники отримують «бланки
інвестиційних портфелів», яу яких вони мають
розподілити 10000 умовних грошей між книгами
найоптимальнішим способом. За бажанням учасники
можуть вибрати книгу, яку вони рекламуватимуть
(необов’язково, аби всі учасники рекламували книги, але
бажано, щоб їх кількість була якомога більшою). Перша
мета учасників – вибрати та прорекламувати книгу, аби
вона отримала найбільше «інвестицій» (за результатами
конкурсу визначається «найкращий рекламник» – учасник,
книга якого отримала найбільшу кількість «інвестицій»),
друга мета учасників – відгадати найпопулярнішу книгу та
«інвестувати» у неї якомога більше коштів (за підсумками
заходу визначається «найкращий брокер» – учасник, який
інвестував найбільшу суму у книгу-переможця).
Учасникам, які вибрали книги для рекламування дається
30 хвилин на підготовку виступу. Потім учасники
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виголошують свої рекламні промови (учасник має
укластися у 3 хвилини часу). Після цього Учасникам
дається 15 хвилин на оформлення «інвестиційних
портфелів». Після цього учасники підписують підписані
бланки інвестиційних портфелів журі. Журі підбиває
підсумки конкурсу, після цього ведучий оголошує
результати «роботи інформаційної біржі».

Сценарій проведення:

Ведучий: Доброго дня шановні гості, вітаємо вас на
нашій бібліотечній інформаційній біржі, в роботі якої
кожен з вас сьогодні матиме
змогу взяти участь, зігравши
роль брокера та (чи)
рекламника. Сьогодні ми з
вами живемо в нову епоху
розвитку людства – епоху
інформаційного суспільства, де
інформація стає таким самим
товаром, як промислові вироби
або послуги. Тому цілком логічно було б припустити у
такому суспільстві появу на рівні з товарними (нафтовими,
зерновими, вугільними) інформаційних бірж (які, чогось,
поки що, так і не з’явилися).
Але можна пофантазувати і уявити собі як би виглядала

робота такої біржі, що ми й намагатимемося з вами
сьогодні зробити. Отже яким товаром торгуватимуть на
інформаційній біржі? Правильно – інформацією. А одним
з найпотужніших і найнадійніших джерел інформації,
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попри розповсюдженість інтернету та телевізора, і досі є
друкована продукція. Саме її ми вам і пропонуємо як
товар для торгівлі.

Кожен бажаючий з
вас зможе сам вибрати,
який саме друкований
продукт з присутніх на
цьому столі він
продаватиме, а всі ви
разом визначатимете, хто з
вас упорався з продажем
найкраще.

Кожен, хто вибере книгу або журнал зможе
проявити свій талант рекламника. Він матиме тридцять
хвилин на підготовку, після вичерпання яких він матиме
за три хвилини переконати інших учасників інвестувати
свої статки у просування саме свого товару.

Всім учасникам буде роздано по 10000 умовних грошей,
які ви на власний розсуд
розподілите між книгами, які
продаватимуть ваші однокласники
(одногрупники). При цьому вам
слід враховувати, що
найприбутковішим для інвестицій
буде не проект, найуспішніший на
вашу особисту думку, а проект,
найуспішніший на думку
більшості гравців біржи (саме у

такий проект вам і варто інвестувати).
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Після сесії роботи нашої
інформаційної біржі шановне
журі підіб’є підсумки та
визначить серед вас найкращого
рекламника (ним стане учасник
у товар якого інвестовано
найбільшу суму) та найкращого
брокера (ним стане той, хто інвестував у найуспішнішу
книгу найбільшу суму грошей), які отримають
заохочувальні призи. При цьому рекламникові
забороняється інвестувати у власний проект (хоча він
вільний інвестувати у проекти інших учасників).

Отже, якщо ви готові до
роботи, пропонуємо вам
зареєструватися як брокерам (і
отримати бланк «інвестиційного
портфеля») та як рекламникам
(для цього вам треба обрати з
запропонованих на цьому столі
одну книгу чи журнал і
зареєструвати її як свій товар.

Учасники заходу проходять реєстрацію.
Ведучий: Отже всі учасники зареєструвалися і біржа

готова до роботи. Тепер надамо рекламникам час для
підготовки до виступів, щоб не заважати їм прошу
зберігати тишу.
Ведучий: Час для підготовки виступів вичерпано.

Пропонуємо рекламникам в порядку живої черги вийти та
провести свої рекламні виступи. Але зауважте: на кожен
виступ відводиться не більше трьох хвилин по їх
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закінченні виступ буде перервано і слово буде передано
наступному рекламникові. Прошу до слова сміливця, який
згоден виступити першим!
Проводяться виступи учасників.
Ведучий: Отже ми вислухали всі бажаючий

прорекламувати власний товар. Тепер
пропоную заповники свої бланки
«інвестиційних портфелів». Заповнені
бланки слід здати журі для обробки і
підрахунку.
Ведучий: Всі бланки здано, тепер

трошки почекаємо вердикту журі.
Ведучий: Журі готове оголосити

підсумки. (отримує від журі підсумки
підрахунку). Отже привітаємо найкращого рекламника!
Ним став (оголошує ім’я), та найкращого брокера, ним
став (оголошує ім’я). Давайте привітаємо наших
переможців.

Переможці виходять на середину зали і ведучий
вручає їм заохочувальні призи.
Ведучий: На цьому сесія роботи нашої інформаційної

біржі завершена. Дякуємо вам за участь. На все добре і до
нових зустрічей.
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Додатки

Додаток 1

бланк інвестиційного портфеля



78

Додаток 2

Дипломи найкращого рекламника та брокера

Додаток 3

Ліцензія на брокерську діяльність

Внутрішній бік
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Лицьовий (зовнішній) бік
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Мандрівка книжковими лабіринтами.
Бібліоквест.

Максим Ракович,
бібліотекар І категорії
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: бібліоквест
Вік: студенти коледжу.
Мета, ідея: підвищення загального культурного та
освітнього рівня учасників;
Розвиток навичок логічного мислення;
перевірка та контроль знань учасників з української
літератури;
Місце проведення: бібліотека
Кількість учасників: 2 команди приблизно по 5 осіб.
Обладнання: книжкові виставки, ручки, папір для записів,
виставка рушників В. Кандели, роздруковані фото,
іграшковий корабель, бюст Шевченка, план бібліотеки,
систематичний каталог, алфавітний каталог
Етапи підготовки та проведення:
а) підготовчий етап:
– розробка плану, визначення строків проведення;
– визначення аудиторії;
– підбір ведучого, провідників, бібліотекарів;
– вивчення ролей ведучого, провідників, бібліотекарів
– виготовлення необхідного інвентаря (підказок,
фотопитань);
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– організаційна робота з анонсування заходу (через
оголошення, усні запрошення, розробку та розміщення
афіш);
– розкладання інвентаря (розстановка виставок,
розкладання підказок);
– репетиція
б) проведення гри
– ведучий оголошує правила гри;
– власне проведення гри.
– після підбиття підсумків ведучий вітає та нагороджує
переможців.
Правила гри: Мета учасників: виконати вісі завдання
квесту раніше, ніж це зроблять учасники іншої команди.
На початку гри учасники отримують від ведучого інвентар
та першу загадку, розгадавши яку отримують координати
місця знаходження нового завдання, де, у свою чергу,
зашифроване місце знаходження наступного завдання.
Провідники слідкують за дотриманням порядку та правил
техніки безпеки, а також направляє учасників у разі
необхідності.

Сценарій проведення

Ведучий: Доброго дня шановні гості, вітаємо вас у
стінах нашої бібліотеки бажаємо вам гарного настрою і
докладемо всіх зусиль, аби наше побажання здійснилося.
Для цього ми пропонуємо вам взяти участь у нашому
квесті. Пропонуємо вам розділитися на дві команди з
приблизно однаковою кількістю учасників.

Учасники гри розбиваються на команди.



82

Ведучий: тепер пропоную кожній команді обрати свого
провідника.

Команди обирають провідників-бібліотекарів.
Ведучий: кожна команда отримує інвентар, який може

знадобитися вам при виконанні завдань квесту: план
бібліотеки, папір для записів, ручку, прозору липку
стрічку, ножиці і папку для зберігання паперів (вручає
командам папки з інвентарем). Під час виконання завдань
пропоную бути уважними: все, що ви бачите та знаходите
під час квесту може знадобитися вам при виконанні його
завдань. А тепер, якщо всі готові розпочнімо. Ось перше
завдання командам (вручає командам папірці з першим
завданням).
Перша команда: отримавши перше завдання

відправляється у медіа центр до виставки «Альтернативне
читання: погляд через 10 років», де у книзі А. Кузьменка
«Я, «Побєда» і Берлін» на сторінці 35 знайти вкладений
листок з наступною загадкою та рядок №1 з вірша
(провідник має прослідкувати, аби команда не забрала
завдання для другої команди, яке лежить у тій же книзі на
сторінці 120).
Знайшовши листок з фото питанням команда має

відправитися до виставки «Читай українське, українською
читай» у медіа центрі, де у книзі Н. Бурдо «Сакральний
світ трипільської цивілізації» за обкладинкою знаходить
листок з наступним завданням та рядок вірша №3.
Знайшовши його команда відправляється у читальний

зал до систематичного каталогу статей, де за розділом
«Гідробіологія в Україні» має знайти листок з новим
завданням та рядок вірша №5.
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Знайшовши його команда має відправитися у читальний
зал до столика з викладеними на ньому журналами, де з
журналів Позакласний час. – 2015. – №7. – С.28, 18;
Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. – №6. – С.37,
12; Українська мова та література. – 2015. – №13-14. –
С.73, 87; Шкільний світ. – 2016. – №3. – С.27, 15 мають
знайти елементи листка з наступним завданням, склеїти їх
докупи. Провідник має простежити, аби учасники команди
не взяли елементів листка з завданням для команди-
конкурента з журналів Географія та основи економіки. –
2015. – №12. – С.4, 45; Світова література. – 2015. –
№23-24. – С. 39, 72; Все для вчителі. – 2015. – №12. – С.12,
53; Відкритий урок. – 2015. – №11-12. – С. 21, 95;
Зарубіжна література. – 2016. – №1. – С.39, 61.
Прочитавши завдання команда має підійти до кафедри

читального залу та попросити у бібліотекаря книгу Лесі
Українки «Лісова пісня». Бібліотекар (проінструктований
заздалегідь) має видати їм книгу, за обкладинкою якої
команда має знайти нове завдання та рядок вірша №7.

Знайшовши його команда має відправитися у відділ
абонемента до виставки «Поезія – це завжди
неповторність», на якій у книзі Ліни Костенко за
обкладинкою мають знайти нове завдання та рядок вірша
№9.
Знайшовши його команда має відправитися у відділ

мистецтв до виставки рушників В. Кандели, де за
рушником з написом:
«Мені однаково, чи буде
Той син молитися. Чи ні…
Та неоднаково мені,
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Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, неоднаково мені.»

Має знайти листок з новим завданням та рядок вірша №11.
Знайшовши його команда має відправитися у читальний
зал до іграшкового корабля, на палубі якого вона має
знайти рядок вірша №13 та листок з новим завданням.
Знайшовши його учасники команди мають відправитися

до медіацентру, де мають зачитати почергово рядки з
вірша.
Ведучий: Ви чудово впоралися з усіма завданнями крім

останнього. Я не можу присудити комусь перемогу, доки
не почую логічний цілий текст.

Друга команда: отримавши від ведучого перше
завдання має йти у відділ мистецтв до виставки рушників
В. Кандели та під рушником з написом: «Я посію мої
сльози, Мої щирі сльози…» листок з наступним завданням
та рядок вірша №2.
Провідник має
прослідкувати, аби
команда не забрала
завдання для першої
команди, яке висить під
іншим рушником
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Знайшовши друге завдання
команда має йти у відділ
абонемента до виставки «Поезія
– це музика душі», де у книзі М.
Цвєтаєвої за обгорткою мають
знайти листок з наступним
завданням та рядок вірша №4.

Знайшовши їх команда
має прямувати у медіа
центр до виставки «Читай
українське, українською
читай», де за обгорткою
книги «Теплі історії. Він і
вона» мають знайти листок
з наступним завданням та
рядок вірша №6.

Після цього команда прямує у медіа центр до виставки
«Альтернативне читання;
погляд через 10 років, де на
сторінці 120 книги А.
Кузьменка «Я, «Побєда» і
Берлін» мають знайти листок
з черговим завданням та
рядок вірша №8.

Знайшовши їх команда
має йти у читальний зал до
алфавітного каталога, де за роздільником «Р. Кіплінг»
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мають знайти листок з наступним завданням та рядок
вірша №10.

Далі команда має прямувати до стола з добіркою
журналів на ньому в читальному залі, знайти журналах:
Географія та основи економіки. – 2015. – №12. – С.4, 45;
Світова література. – 2015. – №23-24. – С. 39, 72; Все для
вчителі. – 2015. – №12. – С.12, 53; Відкритий урок. – 2015.
– №11-12. – С. 21, 95; Зарубіжна література. – 2016. – №1.
– С.39, 61 елементи листка з наступним завданням,
скласти його докупи та прочитати завдання.
Після цього команда має підійти до кафедри читального

залу та попросити у бібліотекаря книгу І. Котляревського
«Енеїда». Бібліотекар проінструктований заздалегідь має
дати їх книгу, за обгорткою
якої команда має знайти
наступне завдання та рядок
вірша №12.
Далі команда має

прямувати в коридор до
бюста Т. Шевченка та
витягти з-під нього листок з
наступним завданням та
рядок вірша №14.
Далі команда має прямувати у медіа центр.
Ведучий: Ви чудово впоралися з усіма завданнями крім

останнього. Я не можу присудити комусь перемогу, доки
не почую логічний цілий текст. А між іншим: чи не
елементи одного й того ж тексту у ваших команд у руках.
Спробуйте-но зачитати уривки у порядку нумерації.
Команди зачитують вірш.
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Ведучий: Чудово! Оскільки так чи інакше обидві
команди виконали останнє завдання одночасно
оголошується нічия. Учасники обох команд, прийміть мої
щирі вітання з перемогою та чудовою грою і дозвольте
нагородити вас заохочувальними призами. (вручає призи).
На цьому нашу гру закінчено, дякуємо за участь і до

нових зустрічей.
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Додатки

Додаток 1

Завдання для груп (розрізаються та розставляються по
маршруту слідування групп.

Завдання для першої групи:

Загадка у книзі музиканта на сторінці 35
(точка №1)

Фотопитання
(точка №2)

Наступна загадка у систематичному каталозі статей за
розділом «Гідробіологія в Україні»
(точка №5)

Наступна загадка у журналах: Позакласний час. – 2015. -
№7. – С.28, 18; Фізика та астрономія в рідній школі. –
2015. - №6. – С.37, 12; Українська мова та література. –
2015. - №13-14. – С.73, 87; Шкільний світ. – 2016. - №3. –
С.27, 15.
(точка №6)
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Ні, я жива, я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не
вмирає! (загадка в книзі) (читальний зал) (фонд
читального залу ЗАКРИТИЙ!!!, для виконання завдання
потрібно взаємодіяти з бібліотекарем)
(точка №7)

«Осінній день, осінній день, осінній» (загадка в книзі)
(точка №3)

«Мені однаково, чи буде
Той син молитися. Чи ні…
Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, неоднаково мені.»
(точка №4)

Фотопитання

Завдання для другої группи:

Я посію мої сльози, Мої щирі сльози…
(точка №4)

«Книги в красном переплете» (загадка в книзі)
(точка №3)
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Фотопитання
(точка №2)

Загадка в книзі музиканта
(точка №1)

Наступна загадка у алфавітному каталозі за роздільником
«Киплинг Р.»
(точка №5)

Наступна загадка у журналах:
Географія та основи економіки. – 2015. – №12. – С.4,
45;Світова література. – 2015. - №23-24. – С. 39, 72; Все
для вчителів. – 2015. - №12. – С.12, 53; Відкритий урок. –
2015. – №11-12. – С. 21, 95; Зарубіжна література. – 2016. -
№1. – С.39, 61.
(точка №6)

«…був парубок моторний, І хлопець хоть куди
козак…» (загадка в книзі) (читальний зал) (фонд
читального залу ЗАКРИТИЙ!!!, для виконання завдання
потрібно взаємодіяти з бібліотекарем)
(точка №7)

Фотопитання

Зібратися у читальному залі, роздати членам команди
рядки, зібрані при проходженні квеста та зачитати їх у
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порядку нумерації (в результаті має вийти вірш Дмитра
Павличка)
Додаток 2

Фотопитання
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Додаток 3

План бібліотеки
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Гаррі Поттер – дитина,
яка зачарувала весь світ

Наталія Тунієва,
провідний бібліотекар
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: розважально–пізнавальна гра.
Вік: підлітки.
Мета: зацікавити підлітків переглядом деякіх сторінок
книг про юного чарівника.
Місце проведення: транзитне містечко для тимчасово
переселених.
Обладнання: бейджики з кольорами факультетів (команд),
капелюшок, що «розмовляє», папір, кольорові олівці або
фломастери, 2 кольорові кульки (кольорів факультетів), 2
«чарівних» палички, малюнки із зображенням тварин, 2
рулони туалетного паперу.
Етапи підготовки та проведення:
а) підготовчий етап:
–розробка плану, визначення терміну проведення;
–визначення аудиторії;
–підбір ведучого, бібліотекарів;
–вивчення ролей ведучого, бібліотекарів;
–виготовлення необхідного інвентаря (бейджики,
«золото»);

б) проведення гри:
– ведучий оголошує правила гри;
– власне гра;
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– після підбиття підсумків ведучий вітає та нагороджує
переможців.

Правила гри: у капелюх кладуться бейджики (однакова
кількість для кожного факультету), учасники гри
випадковом вибором визначають свій факультет (тобто
команду). Гра проходить, як уроки школи Хогвардс, на
кожному «уроці» команди виконують завдання, після
виконання якого факультет–переможець отримує
«золотий галеон банку Грінвордз» (шоколадні медалі).
Переможцем вважається команда, яка отримує більше
«золота».

Сценарій проведення

Завдання 1. Левітація.
Перенести по черзі на певну відстань кольорову

кульку за допомогою «чарівної» палички, не торкаючись її
руками. Перемагає факультет, де всі учасники першими
виконають завдання.

Завдання 2. Трангресія (перевтілення неживого в
живе).

Виготовлення (під керівництвом ведучого) жабки у
техніці оригамі.

Завдання 3. Трансфігурація (перевтілення в
тварину).

Учням факультетів роздають малюнки із
зображенням тварин. Гравці по черзі жестами показують,
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в яку тварину вони «перевтілились». Гравці протилежної
команди мають впізнати, що це за тварина.

Завдання 4. Вибір патронуса.
Учасникам роздають аркуші паперу і олівці, щоб

малювати патронуса. Автор найкращого малюнка
одержує приз.

Завдання 5. Мумія богарта.
За допомогою рулону паперу необхідно перевтілити

одного з учасників команди в мумію, перемагає команда,
яка найшвидше й найохайніше виконає завдання.

Використана література:

Джоан Роллінґ. Гаррі Поттер і філософський камінь:
Роман/Пер. з англ. І.В. Оранского. – М,: ЗАО «РОСМЄН-
ПРЕСС». 2016. - 352 с.

Джоан Роллінґ. Гаррі Поттер і таємна кімната: Роман/Пер.
С англ. В.М. Морозова. – К,: Вид. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА». – 2002. – 334 с.

Джоан Ролінґ. Гаррі Поттер і в’язень Азкабану: Роман/Пер.
С англ. В.М. Морозова. – К,: Вид. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА». – 2002. – 366 с.
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Джоан Ролінґ. Гаррі Поттер і келих вогню: Роман/Пер. С
англ. В.М. Морозова, С. Андрухович. – К,: Вид. «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА». – 2003. – 653 с.

Джоан Ролінґ. Гаррі Поттер і Орден Фенікса (5):
Роман/Пер. С англ. В.М. Морозова. – К,: Вид. «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА». – 2003. – 791 с.

Джоан Ролінґ . Гаррі Поттер і напівкровний Принц (6):
Роман/Пер. С англ. В.М. Морозова. – К,: Вид. «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА». – 2005. – 575 с.

Джоан Ролінґ.Гаррі Поттер і смертельні реліквії (7):
Роман/Пер. С англ. В.М. Морозова. – К,: Вид. «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА». – 2007. – 640 с.
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Створення мумії богарта Трансфігурація
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Банк Грінготс.

Наталія Тунієва,
провідний бібліотекар
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: Інтелектуально – розважальна гра.
Вік: підлітки.
Мета: заохотити гравців записатися до бібліотеки.
Обладнання: дошка з оголошенням про роботу банку,
гроші банку: золоті та срібні (роль грошей виконують
солодощі), книги з фонду бібліотеки.
Правила гри:
На столі викладаються книжки, які символізують світові

знання. Ведучий, що виконує роль робітника банку,
наголошує, що банк Грінготс (гоблінський банк з книжки
Дж. Роллінг про Гаррі Поттера) сплачує золотими
галеонами та срібними серпиками за різні знання.
Запитання, в яких має потребу банк, надруковані на

окремих аркушах паперу. Якщо гравець може дати
відповідь одразу, він отримує золотий галеон, якщо

вагається – може
отримати допомогу
(відповідь) у книжках,
але час пошуку
обмежено однією
хвилиною. У разі
правильної відповіді
він отримує срібний
серпик. Якщо цього не
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сталос, має підписати угоду про відвідування філіалу
банку під назвою «Абонемент бібліотеки». Документом,
що підтверджує угоду, є формуляр читача бібліотеки.

Додатки
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Питання та відповіді:

1. Хто такі Оторокари?
(мурахи-рабовласники)

2. Що зветься чорнилами у країні брехунів?
(хліб)

3. Яких лікарів запросила Мальвіна до Буратіно?
(сову, богомола, жабу)

4. «Кожна дорога буває важкою, але завжди вірною
тобі, якщо це насправді твоя дорога» Чиї це слова?
(Капітана Яроша).

5. У чому полягає таємниця, яку треба передати
лицарю Орландо?
(засіб, яким можна позбавити Орландо дзьоба)

6. Хто загарбав щасливу країну Ластовинію?
(мешканці Хуліганії)

7. Хто знайшов капелюх чарівника?
(Мумітроль і Нюхмумрік)

Використана література:

1. Дев’ятко Наталія. Скарби примарних островів. Книга І.
Карта і компас / Наталія Дев’ятко. – Вид. 2-ге. – Харків :
«ФОП «Озеров». – 2015. – 371 с.
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Бібліотечні Х-файли.
Квест до Всеукраїнського дня бібліотек.

Катерина Михайлова,
бібліотекар І категорії
ДОБМ ім. М.Свєтлова

Форма: квест,
Вік: школярі, студенти.
Мета, ідея: неформальне знайомство з відділами
бібліотеки, розвиток навичок логічного мислення та
заохочення до читання в бібліотеці.
Місце проведення: бібліотека.
Кількість учасників: команда приблизно з 7 осіб.
Обладнання: книжкові виставки, ручки, папір для записів,
роздруковані фото, іграшковий корабель, бюст Шевченка,
план бібліотеки, систематичний каталог, алфавітний
каталог.

Етапи підготовки та проведення:
– розробка плану, визначення термінів проведення;
– визначення аудиторії;
– підбір ведучого, провідників, бібліотекарів;
– вивчення ролей ведучого, провідників, бібліотекарів;
– виготовлення необхідного інвентаря (підказок,

фотопитань).

Сценарій проведення
Легенда: у бібліотеці стався злочин. Бібліотекаря
викрадено.
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Ведучий: На жаль, у розслідуванні ми не просунулися,
потрібна ваша допомога.

Завдання 1.
Ведучий: Це робоче місце

бібліотекаря та його особисті речі,
дослідіть уважно, може поліція
щось залишила поза увагою.
Учасники знаходять лист з текстом
шантажу. Як з'ясовується з листа,
бібліотекар знайшов компромат –
фото передачі секретного товару.
Босу мафії потрібне це фото,
тільки тоді він відпустить
бібліотекаря.

Завдання 2.
Ведучий: А це остання виставка, над якою він працював.
Учасники повинні знайти розірвану записку, частини якої
у книжках на виставці.
Текст: Відчуваю, мені загрожує небезпека. Треба
заховати … (слово закреслено так, що його неможливо
прочитати). Вчора був у… (слово закреслено так, що його
неможливо прочитати) у маленькій кімнаті, де працюють
три бібліотекарі. (Відділ комплектування).
Завдання 3.
Учасники запитують працівників відділу

комплектування про зниклого.
Працівники відділу:
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– Ми бачили його перед викраденням і він залишив нам
конверт.
Віддають учасникам конверт, в якому аркуш паперу з
написом невидимими чорнилами та спеціальна ручка.
Текст: Номер телефону
чергового.
Учасники телефонують за цим
номером, черговий відповідає:
– Черговий, бібліотека!

Завдання 4.
Після телефонної розмови знаходять чергового, у нього

номерок від роздягальні, де висить одяг зниклого
бібліотекаря. У кишені, серед усяких речей, клаптик
паперу з ребусом, зашифроване слово: Абонемент.

Завдання5.
Працівники абонемента: Так, він заходив, після того, як
пішов, ми знайшли розкидані формуляри і дивну записку.
Текст записки: ……(прізвища з формулярів) розкриють
вам таємницю, якщо будуть розкладені за алфавітом.
Відповідь: На звороті формулярів цифри, що
відповідають номеру літер в українській абетці
(ВМСРССМ). Далі учасники прямують у ВМСРССМ.

Завдання 6.
У відділі знаходиться кухоль з відбитком пальця,
учасники повинні зняти скотчем цей відбиток і порівняти
його з відбитками, які знаходяться у Х-файлах, під
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ідентичним відбитком назва наступного пункту маршруту
(дуже чисте місце).

Завдання 7.
У туалеті декілька газет, в
одній з них, у тексті обведено
літери, які складають «Відділ
мистецтв», також на полях
газети написана назва фільму
«Білий птах з чорною ознакою»
у коробці якого захована друга
частина фотокартки.

Завдання 8.
У відділі мистецтв, у коробці з диском фільму «Білий
птах з чорною ознакою» учасники знаходять потрібну
частину фотокартки.

Завдання 9.
За допомогою деталі на фотокартці (чотки) знаходять
Боса.

Бос: Ви все ж таки знайшли
мене, ну що ж. віддайте те, що
мені належить!
Учасники віддають фотокартку.
Бос: Але це ще не все, я знаю,
що є електронна копія цієї
фотокартки, я тільки тоді віддам
вам бібліотекаря, коли ви
видалите електронну копію.
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Віддає учасникам телефон, на диктофон якого записане
текстове повідомлення.
Текст:
Якщо ти читаєш це повідомлення,

значить я потрапив у халепу, я заховав
Х-файл, щоб знайти його, ти повинен
знати, що моя щаслива цифра 7, також
тобі потрібно взяти третю цифру з
ваги Віталія Кличка, першу цифру
зросту Кузьми Скрябіна, вік Святослава Вакарчука та
місяць народження Сергія Жадана, і хай допоможе тобі
великий Гугл!

Завдання 10.
Після видалення електронної

копії фотокартки бос віддає
ключ від конференц-залу,
учасники знаходять бібліотекаря
але повинні ще встигнути
розв’язати його до визначеного
часу.



107

Додатки

Додаток 1.

Додаток 2.

Додаток 3.



108

Додаток 4.

Додаток 5.



109

ЗМІСТ

1. Кутакова Н. Подорож у просторі і часі
«Мандруємо Європою»……………………………………….5 – 17

2. Файберг І. Мова з’єднує серця ……………………………18 – 28

3. Ракович М. Хто ти, мій герой …………………………….29 – 57

4. Ракович М. І знову у мандри запросять вас книги……...58 – 70

5. Ракович М. Хто володіє інформацією – завоює світ…….71 – 79

6. Ракович М. Мандрівка книжковими лабіринтами ……..80 – 92

7. Тунієва Н. Гаррі Поттер – дитина, яка причарувала
весь світ…………………………………………………… ...93 – 97

8. Тунієва Н. Банк Грінготс………………………………….98 – 101

9. Михайлова К. Бібліотечні Х-файли……………………..102 – 108



110

ДЛЯ ЗАМІТОК



111

Методичне видання

Від креативної ідеї до успіху

Бібліоассорті сценаріїв
інтерактивних заходів

Укладачи Тетяна Олексіївна Чуйко
Спаріхіна Наталя Вікторівна

Підписано до друку 16.05.2017. 112с.
КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді

ім. М.Свєтлова»,
49070, м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька, 60.

e-mail:obmsvetlova@i.ua
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