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Мета вебліографічної довідки: 
Зацікавити користувачів бібліотеки інформацією про 

чарівний туристичний куточок Північної Америки - 

грандіозний парк розваг у Каліфорнії Діснейленд - 

дивовижне королівство мультфільмів і казок, де вже 

побувало понад 650 мільйонів людей з усього світу.  

  

Концепція довідки: 
 Вебліографічна довідка створена у рамках 

оголошення Організацією Об’єднаних Націй 2017 року 

Міжнародним роком сталого розвитку туризму, за 

проектом Деснянської ЦБС «Читаючи, подорожуй 

світом!» (розділ «Північна Америка: цікавимось, 

мандруємо, пізнаємо»), який надає можливість за 

допомогою медіа-ресурсів бібліотеки здійснити 

віртуальні подорожі найбільш привабливими 

туристичними місцями нашої планети. 

 

Збір інформації проведено за матеріалами сайтів 

Інтернету. 

 

 Вебліографічна довідка розрахована на широке 

коло читачів. 
 

 
Укладачі: Шевченко С. Ю. 

                                 Карпінська Н. О.                                                            
                                        

Телефон для довідок: 044 518 52 41 
                                                                              library119@ukr.net 
                                                               httр://www.desnabib.kiev.ua 
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«Усім, хто прийшов у це щасливе  

                                             місце - Ласкаво просимо!  

                                                      Діснейленд - це ваша країна!» 

Уолт Дісней 

 

Ідея створення Діснейленду 

 

Видатний мультиплікатор, мрійник і казкар, володар 

26-ти «Оскарів» Уолт Дісней зумів назавжди зберегти в 

собі дитячу зачаровану душу.  

Ще до Другої Світової війни, відвідуючи зі своїми 

маленькими доньками традиційні парки розваг, він 

подумував про те, щоб зробити великий парк, де дитина 

повністю забувала би про реальний світ, занурюючись в 

яскравий і добрий світ казок. 

  Пройшли роки, діти Діснея виросли, а разом з ними 

значно збільшилися і прибутки цієї талановитої людини. У 

Діснея вже давно була своя кіностудія, відома на весь світ. 

Але досі не було того казкового дитячого парку, про який 

метр мріяв у молодості. Але мрії мають здійснюватися!  
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І ось 17 липня 1955 року в містечку Анахейм за 40 

кілометрів від Лос-Анжелеса (штат Каліфорнія) гостинно 

відчинив свої двері для відвідувачів найперший і 

"справжнісінький" тематичний парк компанії The Walt 

Disney Company Діснейленд, який зараз вважається однією 

з дивовижних і приголомшливих пам'яток сучасності і має 

не тільки розважальне, але й пізнавальне значення для 

дітей та їх батьків. 

 

 

Діснейленд – це територія,  

де дитинство перемогло світ дорослих 

 

Незабутні розваги, величезна кількість атракціонів 

приваблюють до парку туристів і гостей з усього світу 

Зокрема, в Діснейленді можна побачити вісім «країн».  

У кожної своя назва і призначення:  

 Головна вулиця США. Копія вулиці звичайного 

міста Середнього Заходу вікторіанської епохи, на 
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якій виріс сам Уолт Дісней. Сюди потрапляють всі, 

хто заходить до Парку. Закінчується «країна» на 

Центральній площі. 

  Світ пригод. Тут відтворена реальність незайманого 

куточка планети, де, за словами самого Діснея, «мрія 

стає реальністю». Атракціони насичені сучасними 

технічними прийомами, використовуються роботи, 

інші новітні технології. 

 Площа Нового Орлеана. Можливо, найпопулярніша 

територія парку, хоча б тому, що тут все просякнуте 

духом піратів і Тома Сойєра. Тут проходить 

феєричне нічне дійство «Фантастик», плаває «судно 

Марка Твена».  

 Прикордонна країна Frontierland. Стара залізниця, 

салун «Золота підкова», звуки музики кантрі 

створюють у відвідувача враження, ніби він бере 

участь у підкоренні Дикого Заходу під час 

становлення Америки. Тут  можна відвідати 

ковбойські шоу, проїхати з гуркотом по гірській 
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залізниці або проплисти на човні з героями Марка 

Твена. 

 Країна тварин. На тлі маленького села і дикого 

каньйону розгортаються події з диснеївських 

мультиків, в яких беруть участь відомі дітлахам 

тварини, створені і озвучені за допомогою сучасних 

комп'ютерних технологій.  

 Країна фантазій. Нагадує стиль баварського села, 

використовуються сюжети казок братів Грімм.  

 Мультаун Міккі. Одна з наймолодших «країн» 

Діснейленду. У ній знаходяться будинки, де 

«мешкають» найвідоміші персонажі диснеївських 

мультиків, у тому числі човен Дональда Дака і 

будинок Міккі Мауса.  

 

 
 

 Країна майбутнього. Її атракціони нагадують 

відвідувачам про космічні мрії людства, відтворюють 
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реальність «зоряних воєн» і майбутніх поселень 

людей на інших планетах. 

Чи варто говорити про те, що всі «країни» Діснейленду 

просто насичені яскравими, вражаючими декораціями, в 

яких дитячі мрії і спогади про минуле Америки перемішані 

з найсучаснішими досягненнями науки, інформатики, 

інженерної думки! 

Мабуть, більшість людей, які їдуть в Лос-Анжелес 

хочуть побачити дві його найголовніші пам'ятки - Голлівуд 

і Діснейленд. Побувати в Каліфорнії і не побачити цього - 

просто неможливо! 

 

Цікаві факти про Діснейленд 

 Шапка з вушками Міккі Мауса є найпопулярнішим 

сувеніром Діснейленду. І це при тому, що датою 

народження улюбленого персонажа вважається 18 

листопада 1928 року! 

 Туристи, які відвідують Діснейленд, щорічно 

з'їдають 2,8 мільйона штук традиційного іспанського 

десерту під назвою чуррос. Ось це апетит! 

 На території парку за рік продають три мільйони 

гамбургерів і стільки ж порцій морозива. А ось 

жувальну гумку тут не продають зовсім: її заборонив 

сам Дісней, який не хотів, щоб в країні казок 

відвідувачі прилипали до стільців. 

 Перший Діснейленд був відкритий у штаті 

Каліфорнія США в 1955 році. У 1965 році у місті 

Орландо (штат Флорида) був облаштований ще один 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=ru&sp=nmt4&u=http://usa-info.com.ua/news/bubble-gum&usg=ALkJrhhxZ1MPoaiDRH89CHQAjfuD9KOfyA
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парк, який має назву «Чарівне королівство». Через 

деякий час були відкриті ще три парки атракціонів - 

в Токіо (1983), Парижі (1992) та Гонконгу (2005). 

 На вершині штучної гори Маттерхорн, яка 

розташована в Діснейленді, обладнаний 

баскетбольний майданчик. Однак, покидати м'ячі в 

кільця у відвідувачів не вийде - розвага доступна 

тільки для співробітників парку. 

 Знамениту снігову людину, яка мешкає у підніжжя 

Маттерхорн, звати Гарольд. 

 У це складно повірити, але Діснейленд був 

побудований за один рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У 50-х роках 20 ст. в парку працював знаменитий 

актор Стів Мартін. Він займався продажем 

путівників і сувенірів у місцевому магазинчику. 
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 У 1970-ті роки в парку працювала відома 

голлівудська актриса Мішель Пфайффер, яка 

зустрічала гостей у костюмі Аліси з Країни чудес. 

 На території парку розваг проживає близько 200 

диких кішок, які полюють на гризунів. 

 Вода в водоймах Діснейленду має зелений або 

коричневий колір. Це необхідно для того, щоб 

приховати сліди транспортних засобів і систем 

фільтрації. 

 Відомий на весь світ маєток з привидами населений 

999 дуже добрими привидами. Зрозуміло, що вони не 

заподіють туристам ніякої шкоди! 

 До 2000 року співробітникам Діснейленду не 

дозволяли відрощувати вуса. Ось така вимога була в 

Уолта Діснея. 

 За весь час існування парку його позапланово 

закривали всього три рази: у день вбивства Кеннеді, 

у пам'ять про загиблих під час землетрусу в 

Нортриджі в 1994 році, а також після теракту 11 

вересня 2001 року. 

 На церемонії відкриття парку був присутній 

майбутній видатний американський режисер Джордж 

Лукас, якому на той час виповнилося 11 років. 

 За час існування парку розваг на його території 

народилося троє дітей. 

 Багато доріжок у Діснейленді досі не 

заасфальтували.  

 У 1995 році в замку Сплячої красуні була закопана 

справжня капсула часу.  

 Найшвидшим атракціоном в Діснейленді є Mad Tea 

Party (Божевільна чайна вечірка). 
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 У день відкриття в Діснейленді працювало всього 18 

локацій для туристів. 

 У казковій країні майбутнього під назвою 

Tomorrowland усі рослини їстівні. 

 

     Отже, Діснейленд – це казкова мрія!  

Думаєте, про це мріють тільки діти? Дорослі навіть 

більше мріють про те, щоб відвідати цю фантастичну 

країну чудес. Адже відвідування Діснейленду - це 

справжня експедиція у світ пригод, незвичайних героїв, у 

світ, де збуваються всі Ваші мрії. Ця подорож настільки ж 

емоційна, як, наприклад, перетнути Сахару або підкорити 

Гімалаї. 

Ті, хто не вірять в чудеса, знайдуть для себе багато 

нових відкриттів, а ті, хто вірять, ще раз переконаються в 

тому, що вони і справді існують в нашому абсолютно 

реальному світі. 
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