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Организационен пакет
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Дали искате да се придържате стриктно към приложените тук идеи, 
или ще предпочетете да ги използвате само като отправна точка, зависи 
изцяло от вас. Каквото и да решите, има няколко важни неща, които е 
добре да не забравяте:

• На първо място целта на Нощта на книгите за Хари Потър е да предаде 
магията на невероятните книги на Дж. К. Роулинг на следващото поко-
ление читатели, както и да даде повод за празнуване на вече запалените 
почитатели на момчето магьосник. Темата ни тази година – Хогуортс – 
включва идеи от всичките седем романа от поредицата, както и от до-
пълнителните книги от колекцията на хогуортската библиотека.

Скъпи читатели,

С удоволствие ви приветстваме да се включите в петата 

ежегодна Нощ на книгите за Хари Потър на 7 февруари 2019 г. 

Вълшебната тема тази година е Хогуортс.

Тук ще откриете вдъхновяващи и практични идеи, които ще 

гарантират страхотен успех на вашето събитие.

Този пакет изобилства от магически игри и омагьосващи 

дейности, които ще ви подскажат как да организирате 

пленителен празник, подходящ за вещици, магьосници и мъгъли. 

Ние ще ви помогнем да планирате всичко – от декорацията 

на парти пространството до магьосническото приветстване 

на гостите.

Пожелаваме ви вълшебна вечер!
Искрено ваш,

Екипът на издателство ЕГМОНТ

УЧИЛИЩЕ ЗА МАГИИ И ВЪЛШЕБСТВА „ХОГУОРТС“

Директор: Професор Албус Дъмбълдор

(Носител на Ордена на Мерлин първа степен, Велик маг, Главен вълшебник, 

Върховен мъгъловраг, член на Международната конференция на магьосниците)
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• Предложили сме активности за читатели на възраст 8-10 г., но не се 
притеснявайте, ако работите с малко по-малки или по-големи деца – 
сигурни сме, че ще намерите начин лесно да приспособите материалите 
и да откриете по нещо за почитателите на Хари Потър на всяка възраст.

• Наясно сме, че е възможно да организирате събитие както за група от 
30 деца в книжарница, така и за 200 или повече участници в училищна 
обстановка. Отново сме сигурни, че ще имате идеи как най-добре да прис-
пособите дейностите според обстоятелствата. При по-голям брой участни-
ци можете да ги организирате в групи и/или да създадете пунктове с раз-
лични дейности, през които децата да преминават по време на събитието 
и където да се сдобиват с нужните точки за домовете!

• Ако отбелязвате Нощта на книгите за Хари Потър като училище, отво-
рете на страница 29 от този пакет, където ще откриете конкретни предло-
жения, подходящи за училищна обстановка.

• Този пакет е предназначен за подготовка на безплатни 
събития, стимулиращи обществено участие*.

• Чувствайте се свободни да ксерокопирате 
някои или всички страници.

*Пакетът е предназначен за събития, организирани и 
провеждани от училища, читалища, библиотеки и кни-
жарници, поощряващи обществено участие. Молим 
събитията да останат некомерсиални в своята същ-
ност. Това значи, че вашето събитие за Нощта на 
книгите за Хари Потър трябва да бъде напълно 
безплатно. Освен това то и всичко с марка 
„Хари Потър“ не бива да бъде спонсори-
рано или асоциирано с каквато и да е 
комерсиална или неоторизирана орга-
низация. Например ако дадена фирма 
снабдява събитието ви с кетъринг, лого-
то и/или марката на въпросната фирма не 
бива да бъде допускано върху каквито и да 
е материали, обвързани с Нощта на книгите 
за Хари Потър, нито пък да се явява по друг 
начин, така че подобни фирми да бъдат 
свързвани с Хари Потър, Дж. К. Роулинг 
или Warner Bros. Въпреки че силно ви по-
ощряваме да се развихрите творчески с 
организацията на своите събития, моля, 
отбележете, че не ви даваме разрешение 
да създавате и произвеждате каквито и 
да е нови продукти или услуги, обвърза-
ни с Хари Потър, които да продавате на 
своята Нощ на книгите за Хари Потър. 
Всякаква употреба на запазената марка 
„Хари Потър“ и на друга интелектуална 
собственост с комерсиални цели изисква 
отделно разрешение. Ако не сте сигурни 
за определена употреба или дейност, се 
свържете с нас.
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СЕДЕМ МАГИЧЕСКИ СТЪПКИ
Това са вашите СЕДЕМ стъпки за провеждането на едно 
омагьосващо събитие в Нощта на книгите за Хари Потър.

1. ПЛАНИРАЙТЕ
Кого ще поканите? Колко души могат да се съберат във вашето 
пространство? Кой ще помага за осъществяването на събитието? 
Използвайте дигиталните банери, които можете да откриете на 

egmontbulgaria.com/harrypotter-book-night, при уведомяването на гостите 
по имейл.

Използвайте нашите покани, като попълните, копирате и изпратите до 
своите гости формуляра на с. 12 в този пакет достатъчно рано преди 7 фев-
руари 2019 г. или датата на вашето събитие.

2. ОСИГУРЕТЕ ПУБЛИЧНОСТ
Уведомете местната общност, че организирате Нощ на книгите за 
Хари Потър на тема Хогуортс. Използвайте и дигиталните сред-
ства, налични онлайн на адрес egmontbulgaria.com/harrypotter-
book-night, за да осигурите публичност на своето събитие.

Споделете с местната преса, радио и телевизионни канали за събитието 
и ги поканете да присъстват. Този пакет съдържа шаблон за прессъобще-
ние, което да ви помогне да се свържете с местните медии (виж с. 32).
Можете да използвате и социалните мре-
жи (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 
Tumblr, блогове), за да промотирате свое-
то събитие и да го обвържете с другите 
събития по света, като използвате хашта-
га #HarryPotterBookNight. Освен това 
имате възможността да се включите в 
интерактивната карта на света на адрес 
harrypotterbooknight.com/eventmap. На 
egmontbulgaria.com/harrypotter-book-
night пък можете да откриете новото лого 
на Нощта на книгите за Хари Потър: 
„Хогуортс“.

Тъй като идеята на Нощта на книгите 
за Хари Потър е да споделим магията на 
романите на Дж. К. Роулинг, където за-
почва цялото вълшебство, ви молим при 
популяризирането на своето събитие да се 
въздържате от използването на каквито 
и да е изображения или материали, об-
вързани с филмите за Хари Потър. Вместо 
това акцентирайте върху страхотните 
нови издания на книгите от поредицата 
с илюстрациите на Джони Дъдъл, Джим 
Кей, Оливия Ломенех Джил, Крис Ридъл и 
Томислав Томич.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА  
FACEBOOK СТАТУСИ

ПРЕДИ: Отбелязваме Нощта на 
книгите за Хари Потър!

Открийте повече информация 
за нашето омагьосващо

събитие тук: [добавете линк]
#HarryPotterBookNight

В ДЕНЯ: Честита Нощ на 
книгите за Хари Потър на 
всички! Ще празнуваме 
в [добавете час и място]. 

#HarryPotterBookNight
СЛЕД: Благодарим ви, че 
отпразнувахте Нощта на 

книгите за Хари Потър с нас и 
споделихте магията! Ето и част 

от невероятните ни снимки: 
[добавете снимки]

#HarryPotterBookNight
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[Място за записване на...]

3. СТИМУЛИРАЙТЕ
Поощрявайте децата и техните семейства да дойдат костюми-
рани, като им предложите награда за най-добър костюм. Може 
да бъде всичко от книга до шербетови лимончета.

4. ОБРАТНО БРОЕНЕ
Отброявайте дните до своето събитие със знак върху витрина 
или дъска за обяви с надпис:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОСТАВАЩ БРОЙ СЪНИЩА ДО НОЩТА 
НА КНИГИТЕ ЗА ХАРИ ПОТЪР:

 ХОГУОРТС

5. ДЕКОРИРАЙТЕ
Развихрете се с декорацията на своето пространство и обмис-
лете отделни зони или творчески пунктове за различните 
активности. Разгледайте омагьосващите идеи за декорация с 

тема „Хогуортс“ в този пакет (вижте с. 7-11).

6. ПОДГОТВЕТЕ СЕ
Ксерокопирайте или принтирайте активностите, описани в 
този пакет.
Заредете се с достатъчно химикалки, моливи за оцветяване и 

допълнителни материали, от които ще се нуждаете.
Подредете достатъчно столове, възглавнички и фотьойли, на които хо-
рата да седят, маси за игрите, както и черна дъска, флипчарт или голямо 
парче хартия, което да използвате, за да записвате спечелените точки по 
време на събитието.

egmontbulgaria.com/harrypotter-book-night #HarryPotterBookNight
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7. СНИМАЙТЕ
Правете много снимки по време на събитието си, но се уверете, 
че присъстващите гости (особено родителите на децата) нямат 
нищо против да бъдат фотографирани и след това кадрите да 
бъдат използвани за рекламни цели.

Споделяйте своите снимки във Facebook, тагвайки ЕГМОНТ, или ги качете 
в Instagram, като използвате хаштага #HarryPotterBookNight.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ НА 
СЪБИТИЕТО:
Този формат е само примерно ръководство – чувствайте се 

свободни да го използвате като отправна точка, от която да 

създадете свое собствено събитие.

• Приветстване на гостите (с. 13)

• Разпределителна церемония (с. 
14)

• Съпровождане на гостите до об-
щите стаи на домовете

• Провеждане на игри или други 
активности от предложените в 
този пакет с награждаване на до-
мовете на печелившите отбори 
и играчи

• Завършек с куиза Тайните на 
„Хогуортс“ (с. 24-28)

• Награждаване на печелившия 
отбор с Купата на домовете, кое-
то да отбележи края на събити-
ето

• Раздаване на сертификати на 
всички, взели участие в Нощта 
на книгите за Хари Потър: „Хо-
гуортс“ (шаблон на с. 31)

СПЕЧЕЛЕТЕ!
ЕГМОНТ предлага награда – новия пакет книги от ко-
лекцията на хогуортската библиотека – за декорира-
но събитие в рамките на Нощта на книгите за Хари 

Потър: „Хогуортс“!

За да участвате в конкурса, който ще обявим във 
Facebook страницата „Хари Потър“ на адрес facebook.

com/harrypotter.bg, ни изпратете три снимки от украсе-
ното от вас пространство като коментар под публикаци-

ята за конкурса. Крайният срок за участие е 
11 февруари 2019 г.

egmontbulgaria.com/harrypotter-book-night #HarryPotterBookNight
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СЕДЕМ СЪВЕТА ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА 
ХОГУОРТС  В РАМКИТЕ НА ВАШЕТО ПАРТИ
1. ДОМОВЕТЕ В  ХОГУОРТС
Създайте зони, наподобяващи общите стаи на Грифиндор, Хафълпаф, 
Слидерин и Рейвънклоу, и ги украсете в тематичните цветове на всеки от 
домовете. Можете да изработите гербовете им, или да използвате изобра-
жения на символите на всеки дом за декорация.

Грифиндор
Символ: Лъв
Цветове: Червено и златисто
Дух на дома: Почтибезглавия Ник
Вход към общата стая: Охраняван от 
портрета на Дебелата дама
Характеристики на общата стая: Уютно, 
кръгло помещение, изпълнено с кресла 
и светлина от пламтящия огън в ками-
ната

Хафълпаф
Символ: Язовец
Цветове: Жълто и черно
Дух на дома: Тлъстия монах
Вход към общата стая: Близо до кух-
ните, скрит зад купчина бъчви
Характеристики на общата стая: 
Украсена със закачалки в жълто и 
черно. Портрет на Хелга Хафълпаф, 
основателя на дома, е окачен над 
камината.

Слидерин
Символ: Змия
Цветове: Зелено и сребристо
Дух на дома: Кървавия Барон
Вход към общата стая: Зад влажна ка-
менна стена в подземията
Характеристики на общата стая: Дълга, 
подземна стая със странни водни   
същества, кръжащи край прозорците
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Рейвънклоу
Символ: Орел
Цветове: Синьо и бронзово
Дух на дома: Сивата дама
Вход към общата стая: Във висока кула. 
За да влязат в общата стая, учениците 
трябва да отговорят на логическата загад-
ка на чукалото с форма на орел.
Характеристики на общата стая: Широко 
кръгло помещение със сводести прозор-
ци и таван, изрисуван със звезди.

           

Знаете ли, че...?
Училището за магии и вълшебства „Хогуортс“ се помещава в огромен 
замък на върха на висока планина и е основано от двама магьосници 
и две вещици: Годрик Грифиндор, Хелга Хафълпаф, Салазар Слидерин 
и Роуина Рейвънклоу.
Учебната година започва на 1 септември и учениците обикновено 
отиват на училище с Експрес „Хогуортс“, който напуска перон 9¾ в 11 
часа от гара „Кингс Крос“ в Лондон.
Мотото на „Хогуортс“ е Draco Dormiens Nunquam Titillandus, или „Спящ 
дракон никога не бива да бъде гъделичкан“.

2. Разпределителна шапка и стол
Направете своя собствена Разпределителна 
шапка, като преправите някоя вещерска шап-
ка. Залепете сгънат вестник за шапката, за да 
ѝ добавите лице, гънки и форма. В нощта на 
събитието я поставете върху стол, подготвен 
за Разпределителната церемония, за която мо-
жете да прочетете повече на с. 14.

Ако си търсите по-скоро нещо вкусно, опитай-
те да направите Разпределителни кексчета за 
церемонията!

Разпределителни кексчета

Поставете червена, жълта, зелена и синя 
глазура във вътрешността на шоколадови 
кексчета, след това ги покрийте отгоре с бяла 
глазура. Когато гостите ви отхапят от тях, 
ще узнаят в кой дом са разпределени! 
http://bit.ly/HPBN_SORTING_CAKES
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3. Угощение в Голямата зала в  Хогуортс

Хари остана със зинала уста. Подносите пред него сега бяха отрупани с 
ястия. Никога не беше виждал на една маса толкова много неща, 

които обичаше да яде…

Организирайте угощение с изобилие от вкусна храна, вдъхновена от 
тържествата в „Хогуортс“. Не забравяйте най-важната част – десерта!

Миг по-късно се появиха десертите. Сладоледени блокове с всички аро-
мати, които човек може да си представи, ябълкови пайове, сиропирани 

сладкиши, шоколадови еклери и понички със сладко, плодови салати, яго-
ди, желета, мляко с ориз…

На пиршествата в Голямата зала често има носещи се във въздуха запа-
лени свещи. За да направите свои собствени летящи свещи, боядисайте в 
бяло останали от кухненска хартия картонени ролки и добавете на вър-
ха чаени свещички на батерии. Използвайте тел или корда, за да ги про-
весите от тавана и да създадете илюзията за летене.

4. Кабинетът на професор Дъмбълдор

Професор Дъмбълдор е директор на „Хогуортс“ по времето, по което Хари 
започва училище. Неговият кабинет е овална стая, до която се стига по 
вита каменна стълба.

За пресъздаването на интериора му можете да използвате:

Масивно бюро или голяма маса със стол;

Рамкирани портрети на предишните директори на училището;

Фениксът Фоукс (под формата на купчина пепел или птиче яйце);

Купчини с книги, сред които „Приказките на барда Бийдъл“, „Фантас-    
тични животни и къде да ги намерим“ и „Куидичът през вековете“;

Дълбока чиния, пълна с вода, която да наподобява мислоема на 
Дъмбълдор;

Буркан с всякаквовкусови бобчета (или шербетови лимончета);

Мечът на Годрик Грифиндор (използвайте пластмасов меч, или си 
направете от картон);

Разпределителната шапка (инструкции как да си направите собст-
вена Разпределителна шапка има на с. 8).
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5. Хитроумната карта
Почерпете вдъхновение от Хитроумната карта и нарисувайте своя собст-
вена карта на помещението, в което ще се проведе събитието. Окачете я 
на входа на залата, за да упътите гостите за разположението на домовете 
или за това къде ще се проведат различните игри.

Направете табели, с които да украсите пространството си. Ето няколко идеи:

 ОТВАРИ с професор Снейп

 БИЛКОЛОГИЯ с професор Спраут

 ВЪЛШЕБСТВО с професор Флитуик

 ТРАНСФИГУРАЦИЯ с професор Макгонъгол

 МЪГЪЛОЗНАНИЕ с професор Бърбидж

 ГРИЖА ЗА МАГИЧЕСКИ СЪЗДАНИЯ с Хагрид

 ЗАЩИТА СРЕЩУ ЧЕРНИТЕ ИЗКУСТВА 
     с професор Лупин

 ИСТОРИЯ НА МАГИЯТА с професор Бинс

 АРИТМАНТИКА с професор Вектор

 Нужната стая

 Подземията

 Соварника

 Западната кула

 Колибата на Хагрид

 Астрономическата кула

 Голямата зала

 Трета оранжерия
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Г-н Д. Малфой
Имението Малфой
Графство Уилтшир, 
Англия

Г-н Х. Потър
Килерът под стълбището

ул. „Привит Драйв“ 4

Литъл Уингинг
Графство Съри, Англия

Г-ца Дж. Уизли
Хралупата
Отъри Сейнт Кечпоул

Графство Девън, Англия

 

Г-н Р. Уизли
Хралупата
Отъри Сейнт КечпоулГрафство Девън, Англия

6. Класиране на домовете
Защо да не отличите с точки участващите гости и отбори по време на 
събитието? Можете да използвате голяма черна или бяла дъска, както и 
флипчарт като табло за писане.

7. Поща по сова
Напишете имената на ученици от „Хо-
гуортс“ или на хората, които ще при-
състват на събитието ви, върху пощен-
ски пликове в кремав цвят. Закачете 
ги на нишки, спускащи се от тавана, 
или ги поставете на някоя лавица или 
над камината, за да създадете илюзи-
ята за пристигането на поща по сова. 
Ако ви се намират плюшени играчки 
сови, можете дори да окачите пощен-
ските пликове за техните клюнове за 
по-голям ефект.
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Дата: 

Час: ..............................................................................................................

Място: .........................................................................................................

Адрес: ..........................................................................................................

.......................................................................................................................

 по сова или лично на:

.......................................................................................................................

ДРЕСКОД: МАГЬОСНИЧЕСКИ МАНТИИ ИЛИ ЕЛЕГАНТНИ ДРЕХИ, 
ВДЪХНОВЕНИ ОТ „ХАРИ ПОТЪР“

Скъпи читателю,
Имаме удоволствието да те уведомим,  
че си поканен на нашия празник по повод

Нощта на книгите за Хари Потър: „Хогуортс“

Дата:  ...........................................................................................................

Час: ..............................................................................................................

Място: .........................................................................................................

Адрес: ..........................................................................................................

.......................................................................................................................

 по сова или лично на:

.......................................................................................................................

ДРЕСКОД: МАГЬОСНИЧЕСКИ МАНТИИ ИЛИ ЕЛЕГАНТНИ ДРЕХИ, 
ВДЪХНОВЕНИ ОТ „ХАРИ ПОТЪР“

Скъпи читателю,
Имаме удоволствието да те уведомим,  
че си поканен на нашия празник по повод

Нощта на книгите за Хари Потър: „Хогуортс“

Образец за покана
Използвайте този образец, за да поканите гости на своята Нощ на книгите за 
Хари Потър: „Хогуортс“. На първата покана е посочена официалната дата – 
четвъртък, 7 февруари 2019 г., – а на втората е оставено празно място, което да 
попълните, ако планирате да празнувате в друга вечер. Уверете се, че изпраща-
те поканите достатъчно рано преди датата на събитието.

Четвъртък, 7 февруари 2019 г.
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Събитието
МАГЬОСНИЧЕСКО ПРИВЕТСТВИЕ
Можете да поставите началото на своето събитие по повод Нощта на книгите 
за Хари Потър: „Хогуортс“ със следния магьоснически поздрав:

Скъпи мъгъли, магьосници и вещици,

Добре дошли на специалното празненство по 
случай Нощта на книгите за Хари Потър: 

„Хогуортс“ в 

............................................................

Обещаваме ви вечер, изпълнена с вълшебни 
забавления и възможности да откриете и 

споделите омагьосващия свят на Хари Потър. 
Молим да оставите метлите си на входа и да 

държите пръчките си в готовност!

Време е да предадем магията нататък…
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Разпределителната церемония
Предлагаме ви да поставите началото на своята Нощ на книгите за Хари 
Потър с церемония, чрез която да разпределите гостите си в четирите 
дома на „Хогуортс“. Ако очаквате повече гости, може да направите повече 
от една Разпределителна шапка, за да ускорите процеса. 
(вижте с. 8, за да разберете как да си направите такава)

Ще се нуждаете от:
• Разпределителна шапка  (вижте с. 8, за да разберете как да си направите 
такава)
• Съд с листчета хартия, на които са изписани имената на домовете 
• Стол

Какво да направите:
Пригответе се, като поставите листчета хартия, надписани с ГРИФИНДОР, 
РЕЙВЪНКЛОУ, ХАФЪЛПАФ и СЛИДЕРИН в съд или в кутия. Ще се нуждаете 
от едно листче за всяко присъстващо дете.

Помолете гостите си да сядат на стола един по един и поставяйте 
Разпределителната шапка на/над главите им, докато те теглят името на 
един от домовете от съда.

Ако сте избрали да използвате Разпределителни кексчета, адаптирайте 
церемонията според това.

ПРОЧЕТЕТЕ ИСТОРИИТЕ НА ГЛАС
Използвайте един или няколко от предложените откъси, за да подготвите 
гостите си за събитието.

Добре дошли в „Хогуортс“
Книга: „Хари Потър и Философският камък“
Глава 7, от с. 106, „Тя отвори широко вратата…“, до с. 107, „Моля, чакайте 
кротко.“

Куидич
Книга: „Хари Потър и Философският камък“
Глава 10, от с. 153, „Когато наближи седем часът…“, до с. 153, „…ще тре-
нираш с отбора три пъти седмично.“

Кабинетът на Дъмбълдор
Книга: „Хари Потър и Стаята на тайните“
Глава 12, от с. 184, „Като свърши изкачването по витата каменна 
стълба…“, до с. 185, „…в следващата секунда от нея остана само тлееща 
купчинка пепел на пода.“
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Хитроумната карта
Книга: „Хари Потър и затворникът от Азкабан“
Глава 10, от с. 170, „Той извади магическата си пръчка…“, до с. 171, 
„Двамата близнаци напуснаха стаята, доволно ухилени.“

Голямата зала
Книга: „Хари Потър и Огненият бокал“
Глава 12, от с. 151, „Голямата зала бе както винаги великолепно 
украсена…“, до с. 152, „Дано да побързат с разпределянето, че умирам от 
глад.“

Училищната песен на  Хогуортс
Подканете гостите си да припяват училищната песен на „Хогуортс“. Не 
забравяйте инструкциите на Дъмбълдор – учениците могат да изберат 
любимата си мелодия и да пеят текста по какъвто начин им харесва!

„Хогуортс“, глиган пъпчив, о, „Хогуортс“,

учи ни нещо, молим те,

все тая дали сме стари и плешиви,

или с издрани колене –

нали сме млади и игриви.

С предмети много интересни

пълни ти нашите глави,

че днес в тях има само въздух,

прах, бръмбари, мъртви мухи.

Учи ни на неща достойни,

забравеното припомни ни.

Учи ни и ще зубрим ние,

умът докато ни загние.
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МАГЬОСНИЧЕСКИ ИГРИ 
Лов в  Хогуортс
Скрийте следните предмети из помещението, където празнувате. След 
всеки предмет в скоби е описано как можете да го направите.

Помолете гостите си да оставят предметите на мястото, на което са ги 
открили, за да може всички да имат равен шанс!

Ето и идеите:

Екземплярът на Дъмбълдор на „Фантастични животни и къде да ги 
намерим“ от Нют Скамандър (книга, подвързана в кафява хартия с 
надписано на нея заглавие; може да добавите „собственост на Албус 
Дъмбълдор“ на етикет от вътрешната страна)

Кактусът тарикатикус на Невил (сукулентно растение в саксия, 
покрито с нещо като циреи вместо с бодли)

Хедуиг (плюшена играчка сова)

„Светкавицата“ на Хари (метла с надпис „Светкавица“ на дръжката)

Изчезналата диадема на Рейвънклоу (тиара)

Нашийникът на Фанг (голям кучешки нашийник)

Тревър, жабата на Невил (плюшена играчка или пластмасова играчка 
жаба)

Златен снич (топка за тенис на маса, боядисана в златно със залепени 
хартиени крилца)

Дневникът на Том Ридъл (малка тетрадка с инициалите Т. М. Ридъл на 
корицата)

Арнолд, пухкавелът мъник на Джини (пухкава розова топчица с 
ококорени очи)

Бонбони „Блъв-блъв“ (нарисувайте и изрежете малки бонбони в 
оранжево от едната страна и в лилаво от другата)

Дайте на всеки участник или група от участници копие от списъка с 
предмети, за да отбелязват това, което са открили. Или, ако създадете 
Хитроумна карта за събитието, може да раздадете нейно копие, върху 
което участниците да отбелязват местата, на които са намерили всеки от 
предметите.
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Магьоснически забавления
Оцветете гербовете на домовете
Оцветете свои собствени табелки за брава с емблемите на домовете. Не 
забравяйте да използвате официалните цветове на всеки дом – червено и 
златисто за Грифиндор, жълто и черно за Хафълпаф, зелено и сребристо 
за Слидерин и синьо и бронзово за Рейвънклоу.
Когато приключите с оцветяването, изрежете означената дупка и 
направете табелка за брава.
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Оцветете гербовете на домовете
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Направете дизайн на чорап за Доби
Чорапите са любимото, 

най-любимото облекло на Доби, сър!

Знаейки колко много Доби обича чорапи, използвайте подходящи 
материали, за да украсите този по-долу. Колкото по-шарен и щур – 
толкова по-добре!
След като приключите с декорацията, изрежете чорапа и го покажете 
на останалите. Намерете си партньор, с който да съберете чифт чорапи, 
които биха допаднали на Доби.



20 МАГЬОСНИЧЕСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ

egmontbulgaria.com/harrypotter-book-night #HarryPotterBookNight

Намерете думата в  Хогуортс
Открийте тези тематични за „Хогуортс“ думи в решетката по-долу. 
Думите могат да бъдат прочетени надолу, нагоре, водоравно, диагонално 
и отзад-напред.

Чия е репликата? 
Можете ли да се досетите кой преподавател е казал репликите по-долу? 
Разделете участниците на групи по трима или четирима. Прочетете 
на глас цитатите на следващата страница и накарайте всяка група да 
запише героя, на когото принадлежат. Можете да улесните задачата, като 
запишете на дъска имената на преподавателите, от които участниците 
могат да избират.

М Г А У О Л К Н Ъ В Й Е Р

Т А Н Р П Й Е Н С Г Д Ф Е

У К К Б Д Ъ М Б Ъ Л Д О Р

Д Х Ф Г Ф М Ъ Н Ц У Ф Т О

П А Р З О Р М Х С П Х В Д

З Р Н Д А Н Р Т Ъ И К А Н

Ч И Д И У К Ъ Р О Н К Р И

А Х Г Р С Я Л Г Р Е В А Ф

С Г А Г А С Д И О Ф Г Х И

Д Ф З А Ь Б З Р Н Л Ф Л Р

Г Ц Ь Х А Ф Ъ Л П А Ф С Г

Н И Р Е Д И Л С С А Н А К

А Т Е Д Х Ъ Р М А Я Н И Й

Ф О У К С Н Д Ф В Р Г Х Е

ЗАКЛИНАНИЕ
ДЪМБЪЛДОР

ФАНГ
ФОУКС

ГРИФИНДОР
ХАГРИД

ХАФЪЛПАФ
ЛУПИН

МАКГОНЪГОЛ
ОТВАРА
КУИДИЧ

РЕЙВЪНКЛОУ

РОН
ХАРИ

ХЪРМАЯНИ
СЛИДЕРИН

СНЕЙП
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Цитати

1.  „Хари… ти си вълшебник.“
2.  „Събирайте гнойта в тези шишенца. Сложете си ръкавиците от змейска 

кожа, че неразредената буботубова гной причинява ужасни неща на 
кожата.“

3.  „Изборът, който правим, Хари, говори много по-красноречиво за 
същността ни, отколкото нашите способности.“

4. „Може и да не сте ме виждали досега. Избягвам да слизам често в главната 
училищна сграда, защото врявата и суетата там замъгляват моето 
Вътрешно око.“

5.  „Това означава, че ти всъщност най-много се боиш от… страха. Съвсем 
нормално, Хари.“

6.  „Вземи си от бисквитите, Потър.“

7. „Тогава ще се превърнеш в лесна плячка за Черния лорд! Който е глупав 
да излага гордо на показ чувствата си, който не знае да се владее, който се 
оставя да затъне в тъжни спомени и допуска да го предизвикат толкова 
лесно – с други думи, слабакът, – няма никакъв шанс да устои на 
мощта на Черния лорд!“

8.  „Това е мит! Стаята не съществува! Няма и следа от 
доказателство Слидерин да е направил дори и таен шкаф за 
метли!“

9.  „Марс, предвестник на битки, грее ярко над нас и подсказва, че 
скоро със сигурност ще се разрази сражение.“

10.  „Очаквам с нетърпение да ви опозная всички и съм сигурна, че 
ще станем много добри приятели.“

Списък с преподаватели, от които да 
избирате
Професор Ъмбридж
Професор Бинс
Професор Снейп
Фирензи

Списък с преподаватели, от които да избирате

Професор Дъмбълдор
Професор Макгонъгол
Професор Трелони
Рубиъс Хагрид
Професор Спраут
Професор Лупин

Бонус : четири допълнителни цитата
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Ако бях ученик в  Хогуортс ...
Попълнете бланката по-долу, за да създадете свой собствен ученически 
профил в „Хогуортс“. Кой е любимият ви предмет? Кой е любимият ви 
преподавател? Ако можехте да се присъедините към училищен клуб, кой 
би бил той? Можете да бъдете член на клуба на любителите на златни 
наплюващи топчета, член на С.М.Р.А.Д., член на клуба по дуелиране, или 
пък играч на куидич. Ако няма създаден клуб за любимата ви дейност, 
бихте могли дори да основете такъв. Можете да създадете клуб по 
магьоснически шах или клуб по отвари!

Не забравяйте да нарисувате себе си в магьосническа мантия и шапка!

Когато приключите, изрежете картата, сгънете я по средата и залепете 
двете страни.

Име:

................................................
Фамилия:

................................................
Възраст:

................................................
Магическа пръчка 

(нарисувай или опиши с 
думи):

................................................
Дом:

................................................
Домашният любимец, 

който взех със себе си в 
„Хогуортс“, е:

................................................
Любимият ми предмет е:

................................................
Любимият ми 

преподавател е:

................................................
Член съм на следните 

клубове: 

................................................

Това съм аз в
хогуортска мантия и

шапка:
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М Г А У О Л К Н Ъ В Й Е Р

Т А Н Р П Й Е Н С Г Д Ф Е

У К К Б Д Ъ М Б Ъ Л Д О Р

Д Х Ф Г Ф М Ъ Н Ц У Ф Т О

П А Р З О Р М Х С П Х В Д

З Р Н Д А Н Р Т Ъ И К А Н

Ч И Д И У К Ъ Р О Н К Р И

А Х Г Р С Я Л Г Р Е В А Ф

С Г А Г А С Д И О Ф Г Х И

Д Ф З А Ь Б З Р Н Л Ф Л Р

Г Ц Ь Х А Ф Ъ Л П А Ф С Г

Н И Р Е Д И Л С С А Н А К

А Т Е Д Х Ъ Р М А Я Н И Й

Ф О У К С Н Д Ф В Р Г Х Е

Отговори

Намери думата в  Хогуортс

Чия е репликата?
1. Рубиъс Хагрид
2. Професор Спраут
3. Професор Дъмбълдор
4. Професор Трелони
5. Професор Лупин
6. Професор Макгонъгол

Допълнителни 
цитати

7. Професор Снейп
8. Професор Бинс
9. Фирензи
10. Професор Ъмбридж
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Големият магьоснически куиз
Тайните на  Хогуортс 
Колко добре познавате „Хогуортс“? Пригответе се да се изправите пред 
върховния хогуортски куиз и да изпитате знанията си!

Указания за провеждане на състезанието:
 ● Разделете поверените ви вещици и магьосници според техните 
домове: Грифиндор, Хафълпаф, Рейвънклоу и Слидерин.

 ● Раздайте им листа за отговори (с. 27-28) и задайте въпросите, като 
предоставите на всеки дом достатъчно време, за да запише своя 
отговор.

 ● Нека домовете разменят листата с отговорите си, така че участниците 
от всеки отбор да проверят написаното от друг.

 ● Прочетете верните отговори и запишете точките в таблицата 
за класиране на домовете, която виждате по-долу. Можете да я 
нарисувате на черна или бяла дъска, както и на голям лист хартия.

Класиране на домовете

Грифиндор Слидерин Рейвънклоу Хафълпаф

Първи кръг:
Факти и 

история на 
Хогуортс

Втори кръг: 
Тайни стаи, 

тунели и 
пароли 

Трети кръг: 
Духове 

Четвърти кръг: 
Други 
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Първи кръг:  
Факти и история 
на  Хогуортс
Първи въпрос за 10 точки:
На коя дата започва учебната годи-
на в „Хогуортс“?
Отговор:  1 септември

Втори въпрос за 20 точки:
Кой от тези преподаватели не е бил 
директор на „Хогуортс“? 
а. Долорес Ъмбридж
б. Филиус Флитуик
в. Сивиръс Снейп
Отговор: б. Филиус Флитуик

Трети въпрос за 50 точки:
Кои четирима магьосници са оно-
ватели на „Хогуортс“?
Отговор: Годрик Грифиндор, Хелга 
Хафълпаф, Роуина Рейвънклоу и 
Салазар Слидерин

Четвърти въпрос за 100 точки:
„Хогуортс“ е скрит от мъгълите. 
Какво виждат те, когато погледнат 
към училището?
Отговор: Порутен замък („плесе-
нясали стари развалини“) с надпис 
ВХОД ЗАБРАНЕН! ОПАСНО ЗА ЖИ-
ВОТА!

Пети въпрос за 150 точки:
Каква титла са носели родителите 
на Хари – Джеймс и Лили – по вре-
ме на обучението си в „Хогуортс“?
Отговор: „Отличник“ сред момче-
тата и сред момичетата

Втори кръг:  
Тайни стаи, тунели 
и пароли
Първи въпрос за 10 точки:
Как се казва стаята в „Хогуортс“, 
която можеш да откриеш само кога-
то наистина се нуждаеш от нея?
Отговор: Нужната стая

Втори въпрос за 20 точки:
Колко тайни изхода от „Хогуортс“ 
показва Хитроумната карта?
Отговор: Седем

Трети въпрос за 50 точки:
Назовете поне една от паролите, из-
ползвани за достъп до общата стая 
на Грифиндор.
Бонус 5 точки за всеки допълните-
лен отговор.
Отговор: Капут Драконис, свинска 
зурла, брадатко, фортуна майор, пе-
рушанковци, Чревца и дреболии!, 
жалко псе, глупотевини, бананови 
бухти, мечти и блясък, кактус тари-
катикус, въздържание, джунджу-
рийки, супа топчета, тения, Quid 
agis? (от лат. „Какво става?“)

Четвърти въпрос за 100 точки:
Зад коя статуя в коридора на третия 
етаж се намира входът за тайния 
тунел от „Хогуортс“ до „Меденото 
царство“?
Отговор: Статуята на Еднооката ве-
щица 
Бонус 10 точки, ако се посочи ду-
мата, която трябва да се изрече на 
статуята.
Отговор: Дисендиум!

Пети въпрос за 150 точки: Порт-
ретът на коя личност крие тайния 
проход между кръчмата „Свинската 
глава“ в Хогсмийд и Нужната стая?
Отговор: Ариана Дъмбълдор

Тайните на  Хогуортс
Лист на водещия
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Трети кръг:  
Духове
Първи въпрос за 10 точки:
Как е името на полтъргайста, който 
обитава „Хогуортс“?
Отговор: Пийвс
Бонус 10 точки, ако можете да на-
зовете единствения дух, от когото 
се страхува полтъргайстът. 
Отговор: Кървавия барон

Втори въпрос за 20 точки:
През втората си година в „Хогуортс“ 
Хари е поканен на празненство, 
организирано от Почтибезглавия 
Ник. Какъв е поводът?
Отговор: Навършване на петсто-
тин години от деня на смъртта му

Трети въпрос за 50 точки:
В кой дом е била разпределена Сте-
нещата Миртъл?
Отговор: Рейвънклоу
Бонус 20 точки, ако кажете истин-
ското ѝ име.
Отговор: Миртъл Елизабет Уорън

Четвърти въпрос за 100 точки:
Как е името на духа – дъщеря на Ро-
уина Рейвънклоу?
Отговор: Хелена Рейвънклоу, още 
позната като Сивата дама

Пети въпрос за 150 точки:
Защо сър Никълас де Мимси-Пор-
пингтън (Почтибезглавия Ник) е 
бил осъден на смърт?
Отговор: Опитал се е да изправи 
зъбите на благородничката лейди 
Грийв, но вместо това е направил 
така, че да ѝ поникнат бивни.

Четвърти кръг:  
Други
Първи въпрос за 10 точки:
През петата си учебна година 
в „Хогуортс“, когато са на 
петнайсетгодишна възраст, 
учениците държат изпит за С.О.В.А. 
Какво означава тази абревиатура?
Отговор: Специалист по особена 
вълшебническа активност

Втори въпрос за 20 точки:
Рубиъс Хагрид е наказан заради 
отглеждането на огромно 
същество, наречено Акромантула. 
Какво е това същество?
Отговор: Чудовищен паяк, 
способен на човешка реч. 
(Магически/гигантски паяк също е 
приемлив отговор.)

Трети въпрос за 50 точки:
Каква форма има белегът над 
лявото коляно на професор Албус 
Дъмбълдор?
Отговор: Карта на лондонското 
метро

Четвърти въпрос за 100 точки:
Колко стълбища има в замъка 
„Хогуортс“?
Отговор: 142 
Бонус 50 точки: Едно от тези 
стълбища има подмамващо 
изчезващо стъпало, което Невил 
винаги забравя да прескочи. През 
коя година Хари пропада в него? 
Отговор: През четвъртата година 
на обучението си

Пети въпрос за 150 точки:
В коя стая е затворен Сириус Блек, 
когато е арестуван в „Хари Потър и 
затворникът от Азкабан“?
Отговор: В кабинета на професор 
Флитуик

Лист на водещия
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Тайните на  Хогуортс
Лист за отговори

Име на дома:
.......................................................................................................................................................

Първи кръг:  Факти и история на  Хогуортс
1. 10 точки

2. 20 точки

3. 50 точки

4. 100 точки

5. 150 точки

Резултат от кръга:

Втори кръг: Тайни стаи, тунели и пароли
1. 10 точки

2. 20 точки

3. 50 точки 

Бонус точки

4. 100 точки

Бонус 10 точки

5. 150 точки

Резултат от кръга:
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Трети кръг: Духове

1. 10 точки

Бонус 10 точки

2. 20 точки

3. 50 точки

Бонус 20 точки

4. 100 точки

5. 150 точки

Резултат от кръга:

Четвърти кръг: Други

1. 10 точки

2. 20 точки

3. 50 точки

4. 100 точки

Бонус 50 точки

5. 150 точки

Резултат от кръга:

Общ резултат:
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Допълнителни идеи за училища
Искате да проведете Нощ на книгите за Хари Потър в своето училище? 
Защо не превърнете цялата сграда в „Хогуортс“ за един ден? Използвайте 
идеите по-долу, за да организирате вълшебни събития в своето собствено 
Училище за магии и вълшебства „Хогуортс“!

Разпределете учениците и учителите
Разпределете класовете или випуските в различни домове.

Украсете своето училище
Използвайте предложенията на с. 7-11 като вдъхновение за украса на 
класните стаи, коридорите, столовата и други места в училището. Може 
дори да преименувате класните стаи с имената на кабинетите в „Хогуортс“ и 
учителите с имена на професори.

Направете си собствен 
училищен герб
Изберете четири предмета, животни или 
лога, които са важни за вашето училище 
или изразяват училищните ценности, 
и ги нарисувайте в четирите ъгъла на 
герба. Подберете училищните цветове 
и измислете магически училищен 
девиз.

Организирайте 
събрание на цялото 
училище

 ● Главен учител или директорът 
може да прочете магьосническото 
приветствие (с. 13)

 ● Всички заедно изпейте училищната 
песен на „Хогуортс“ (с. 15)

 ● Някои ученици могат да прочетат 
любимите си откъси от книгите

 ● Организирайте конкурс за най- добър 
магически костюм с награди
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Създайте магьосническо списание 
или вестник

Може да бъде изцяло ваше изобретение, или да почерпите идеи от 
„Пророчески вести“, „Седмичник на магьосницата“ или „Дрънкало“.

Роли, които да разпределите между учениците:

 ● Редактор

 ● Репортер

 ● Фотограф

 ● Спортен кореспондент

 ● Колумнист

 ● Магизоолог, който да пише съвети за отглеждането на магически 
създания

 ● Гадател, който да пише предсказания за бъдещето

 ● Рецензент на книги

 ● Кулинар, който да списва рецепти или ревюта на 
ресторанти

 ● Мъгълски новинар, който да съобщава за 
интересни новини от света на мъгълите

 ● Маг терапевт, който да дава съвети по 
различни магьоснически проблеми

 ● Отговорник на страницата с малки обяви, на 
която да се предлагат за продажба различни 
магически предмети

 ● Дизайнер/арт директор

Купата на домовете

Обявете кой дом печели Купата на домовете. 
Може да го направите или в края на деня, или 
на специална церемония на следващия ден.
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Поздравления!

Сертификат за участие

Поздравления!

отбеляза

Нощта на книгите 
за Хари Потър

в

........................................................................ 

на 7 февруари 2019 г.
........................................................................

отбеляза

Нощта на книгите 
за Хари Потър

в

........................................................................ 

на 
........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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Прессъобщение – [напишете датата, на която го изпращате]

На 7 февруари 2019 г. ще се проведе петата ежегодна Нощ на книгите за Хари 
Потър, чествана както по света, така и у нас в [добавете мястото на събитието]. 
Подготвяме се за незабравима вечер, вдъхновена от „Хогуортс“. Забавата започ-

ва в [добавете началния час на събитието].

В Нощта на книгите за Хари Потър: „Хогуортс“ ще споделим магията на не-
забравимите истории на Дж. К. Роулинг и ще запознаем новото поколение 
читатели с несравнимия свят на Хари Потър. В [добавете мястото] младите 

магьосници, вещици и мъгъли ще имат възможност да вземат участие във ве-
чер, изпълнена със забавни игри, четения от любимите книги за Хари Потър и 
голям магьоснически куиз! Всичко ще започне, когато Разпределителната шап-

ка избере кой участник в кой дом да бъде разпределен и четирите дома ще се 
състезават за точки в хода на вечерта. Ще украсим мястото и ще създадем свой 
собствен кабинет на професор Дъмбълдор, както и ще осигурим почерпка, вдъ-

хновена от някои от най-вкусните магьоснически храни, описани в книгите. 
[Коригирайте както е уместнo – това е добра възможност да споделите малко 

повече за своето събитие.]

[Вашето име или името на учителя, главния библиотекар или някой друг] спо-
деля: „Развълнувани сме да се присъединим към училища, библиотеки, кни-
жарници и читалища от цялата страна – и несъмнено от целия свят, – за да 

отпразнуваме петата Нощ на книгите за Хари Потър. След всичкото това време 
ние си оставаме почитатели на момчето магьосник, защото...“ [Добавете или 

заместете с ваши дори още по-вдъхновяващи думи!]

Билети за нашата Нощ на книгите за Хари Потър можете да откриете предвари-
телно на [Добавете информация тук или недейте, ако вашето събитие е частно 

и се свързвате с медиите единствено, за да отразят събитието].

Можете да откриете повече информация за Нощта на книгите за Хари По-
тър: „Хогуортс“, както и да свалите изображения с официалното лого на 

egmontbulgaria.com/harrypotter-book-night
За повече информация за нашето събитие можете да се свържете с[ъс]:

[Вашето име], [име на училището, библиотеката, книжарницата или читалище-
то], тел. [телефонен номер] или [имейл адрес].
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Пригответе се да 
споделите магията...

#HarryPotterBookNight
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