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Вступне слово бібліотекаря.  
  
Бібліотека стала вашим надійним другом, розкрила перед вами свої багатства, ви давно навчилися вибирати 

книги самостійно, навчились користуватись довідковою літературою, каталогами, картотеками. Багато чому 

ви навчились на бібліотечних уроках. Але сьогодні у нас не просто бібліотечний урок, а урок-турнір 

книгознавців. Сьогодні ми з вами пограємо і дізнаємось, чи ви дійсно знавці книжкових багатств.  
  
Наш турнір складається із 7 сходинок, в яких будуть різні завдання. З лівої сторони від вас знаходиться 

наше шановне журі: містер х, містер у, містер z. Ну, а щоб зробити наш турнір цікавим, ми запросили до нас 

3-х мудреців.  
  
Хочу наголосити, що це вельмишановні люди, доктора, професори наук, які до того ж дуже ерудовані. І 

сьогодні вони будуть вашими консультантами у боротьбі за І-ше місце.  
  
Будь ласка, давайте ми їм поаплодуємо.  
  
(Виходять в екзотичних костюмах, сідають за стіл.)  
  
Тепер давайте познайомимося з нашими командами, їх у нас 2 по 7 учасників (представлення команд).  
  
Дуже добре. Шановні команди! Я бажаю вам успіху і якщо ви готові, тоді розпочинаймо!  
  
Дзвоник  
  
І сходинка "Заглянь у тлумачний словник"  
  
Ведучий. Ось тут у мене записано декілька слів. Необхідно уточнити їх значення. Наші мудреці поряд, тому 

з ними і порадимось. Але я вам зізнаюсь, одне тільки погано, що в них нестерпні характери. Хлібом їх не 

годуй, а дай посперечатися. Думки їхні часто розходяться, і вони починають сперечатися. Тому вам 

доведеться відгадати, за ким правда. Але немає лиха без добра: з трьох варіантів відповіді, названих 

мудрецями, один завжди правильний. Який саме? Це вже доведеться вирішувати вам самим. Отже, від 

кожної команди запрошується по 2 учасники, які будуть брати участь у змаганні.  
  
Шановні мудреці, прошу дати відповідь, що означає слово „енциклопедія"?  
  
1-й мудрець рішуче заявляє: - „Енциклопедія" – це книга, з якої можна дізнатися про все. Можете мені 

повірити, що це саме так.  
  
2-й мудрець заявляє не менш авторитетно: - Ні, "енциклопедія" – це збірка законів.  
  
3-й мудрець стверджує: - Шановні консультанти! „Енциклопедія" – це дитячий журнал.  
  
Ведучий. Опитування мудреців закінчено. Тепер, будь ласка, відповідь команди „Буква".  
  
(Після цього ведучий проголошує правильну відповідь: „Енциклопедія" – науковий довідник, що об'єднує 

відомості з усіх чи однієї галузей знань.)  
  
Запитання будуть задаватись командам по черзі. Правильна відповідь – 2 бали.  
  
Для трактування відібрані такі слова:  
  
"газета" - Тлумачення 3-х мудреців:  
а) стародавня монета;  
б) періодичне видання;  
в) географічна назва;  



  
Правильна відповідь: „Газета" це періодичне видання про події, які відбуваються в світі.  
  
„том" - Тлумачення мудреців:  
а) с/г знаряддя;  
б) міфічне створіння;  
в) окрема книга якось твору;  
  
Правильна відповідь: „Том – частина якого-небудь твору, збірка творів видання, яке становить окрему 

книжку."  
  
„обкладинка" - Тлумачення мудреців:  
а) архітектурна деталь;  
б) літературний жанр;  
в) покриття книжки;  
  
Правильна відповідь: „Обкладинка - оправа, палітурка книги."  
  
 „абонемент" - Тлумачення мудреців:  
а) відділ бібліотеки;  
б) документ;  
в) архітектурна споруда;  
  
Правильна відповідь: „Абонемент – відділ бібліотеки, де видають книги додому."  
  
„каталог" - Тлумачення мудреців:  
а) старовинний одяг;  
б) список книжок;  
в) будівельний матеріал;  
  
Правильна відповідь: „ Каталог - це перелік всіх книг, які є в тій чи іншій бібліотеці.  
  
Підведення підсумків  
  
II сходинка "Ерудит"  
  
Ведучий. Кожна команда отримає по 3 питання. Якщо команда не буде знати відповідь, то в такому випадку 

капітан команди може попросити допомоги у наших шановних консультантів. Правильна відповідь 

оцінюється в 2 бали, на роздуми – 10 сек.  
  
Запитання 1 команді:  
1. Казка, де всі герої фрукти і овочі? (Пригоди Цибулино)  
2. Хто такі аргонавти? (Мандрівники)  
3. Що в перекладі з грецького означає „Біблія". (Книга)  
  
Запитання 2 команді:  
1. Велика збірка творів Т.Г. Шевченка? („Кобзар")  
2. Скільки мандрівок здійснив Гулівер? (Вісім)  
3. Що не можна наздогнати? (Свою тінь)  
  
Слово журі.  
  
III сходинка "Літературні грінки"  
  
Ведучий. На різнокольорових кусочках картону (жовтий, зелений, червоний) написані окремі автори, назви, 

герої творів. Командам треба приготувати „грінку" – з'єднати правильно автора, його назву твору і героя. 

Але увага, героїв може бути декілька. Виграє той, хто приготує найбільшу кількість „грінок". За кожну 

„грінку" по 1 бал. час на виконання - 2 хв.  
  
1. Остап вишня „Каченята плачуть" – Селезень-Крижень.  
2. Леонід Глібов „Муха й бджола" – Муха-Ледащиця.  
3. Павло Глазовий „Турок" – Знайомий.  
4. Тарас Шевченко „Іван Підкова" – Іван Підкова  



5. Марк Твен .ІТригоди Тома Сойєра" – Тітка Поллі.  
6. Астрід -Ліндгрен „Пеппі Довгапанчоха" – Томмі, Аніка.  
7. Даніель Дефо „Робінзон Крузо"-П'ятниця (слуга).  
8. Жюль Верн „Діти капітана Гранта" – Гаррі Грант.  
9. Ернест Сетон-Томпсон „Лобо- володар Курумко" – Вовк  
10. Євген Гуцало „Лось" – Два брати  
11. Ганс Крістіан Андерсен „Соловей" – Куховарка.  
12. Володимир Винниченко „Гей, чи пан, чи пропав..." – Івашко.  
13. Іван Франко „Фарбований лис" – Микита.  
14. Шарль Перро „Кіт у чоботях" – Маркіз де Карабас.  
  
ІV сходинка "Придумай слово"  
  
Двом командам із заданого слова „Барвінок" скласти слово. Букви можуть повторюватись. Хто складе 

більше слів, той виграє. За перемогу – 3 бали.  
  
Ведучий. Шановні мудреці, ви теж, будь ласка, спробуйте скласти слова. Увага, складені слова будете 

називати по черзі, названі слова не повторювати. Один раз можна звернутись до мудреців. Час – 3 хв.  
  
V сходинка "Книгам друге життя"  
  
З матеріалів (клей, кольоровий папір, лінійка, папір) відремонтувати книгу. 7хв. – 3 бали.  
  
VІ сходинка "Хто наше жюрі?"  
  
Ведучий. Якщо наші команди звернули увагу на те, як було представлено журі (містер х, у, z) мабуть 

замислились над тим, хто ховається за цими невідомими. Отже, наші мудреці будуть розказувати про 

кожного з них, а командам треба згадати прізвища цих письменників. Хто буде готовий – піднімає руку. За 

правильну відповідь – 2 бали.  
  
Містер X. Цей український письменник народився на Полтавщині. Він умів жартувати, добирати влучні, 

деколи дошкульні слова, тож не дивно, що йому судилося стати найкращим українським гумористом XX ст. 

Свої твори він підписував псевдонімом. Перша гумореска була надрукована в 1921 році. Поїздка на 

Харківщину навіяла написати збірку „Сільські усмішки" (Остап Вишня – Павло Михайлович Губенко). 
  
Містер Y. Ця людина – відомий американський кінорежисер, письменник та художник. Прославився своїми 

мальованими фільмами про тварин, за якими намагався закріпити певні людські риси. Він заснував студію – 

фабрику, яка випускала серійні мультфільми з популярними персонажами: „Піннокіо", „Бембі", „Фантазія". 

На студії знято повнометражні фільми „Попелюшка" (Уолт Дісней).  
  
Містер Z. Французький письменник. Народився в сім'ї адвоката, юрист. Загальне визнання здобув після 

опублікування першого роману „П'ять тижнів на повітряній кулі". У багатьох своїх творах передбачав 

наукові відкриття й винаходи, зроблені пізніше. Цей письменник у своїх творах здійснив навколосвітню 

подорож за 80 днів (Жюль Верн).  
  
Підбиття підсумків конкурсу 
  
Нагородження команд грамотами.  
 


