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Всеукраїнський день бібліотек відзначається з 1998 року. Це не
лише професійне свято працівників бібліотек, а й всіх тих, хто має
відношення до книги, читання, бібліотеки.
Для бібліотечних працівників цей день пов’язаний з відчуттям
гордості за свою професію, можливістю привернути увагу суспільства до бібліотек, безсумнівний позитив до підвищення власного
престижу.
У бібліотеках Черкащини вже склалися певні традиції у підготовці та проведенні святкових заходів.
Готуючись до їх проведення, бібліотеки Золотоніщини намагаються показати індивідуальність кожного бібліотечного закладу, їх
вагомість та значення серед місцевої громади.
Відповідно до заздалегідь запланованої роботи, тут відбуваються
вже традиційні дні, тижні бібліотек, спрямовані на розкриття ролі книги, читання, бібліотеки в житті суспільства, організовуються святкові
зустрічі працівників, ветеранів бібліотечної справи, проводяться зустрічі у формі діалогів з представниками місцевої влади.
Особливий інтерес викликають Дні відкритих дверей, під час
яких проводяться екскурсії для дошкільнят, учнів у «Казкову країну», «Дім, де живуть книги», «Цей дивний світ – бібліотека», «Подорож до бібліотеки». Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек
відбуваються інсценізовані «Посвячення у читачі», проводяться
бібліотечні уроки в ігровій формі «Мій добрий друг і порадник –
книга», «Нам без книги неможливо», «Книга і бібліотека в житті
людини». Пальмірською СБФ започатковано проведення гри «Поле
чудес» за темою «Вічна магія книги».
Стали традиційними «Вересневі зустрічі в бібліотеці», що проводяться центральною районною бібліотекою. Тут пропонують відвідувачам різноманітні виставки: рідкісних і старовинних книг, колекцію цінної літератури по мистецтву, незаслужено забутих книг,
сучасної літератури та періодики, книг з автографами авторів, в тому числі і творчих робіт користувачів бібліотеки. Для користувачів
проводяться інформаційні години, бібліотечні уроки, екскурсії по
залах бібліотеки. Встановлюються пільгові дні при оформленні документів, дні «прощення» боржників.
Бібліотеки ЦБС працюють за районною «Комплексною програмою підтримки та популяризації читання серед дітей та юнацтва на
2010-2012 роки». Тому заходи, що проводяться для дітей намага-
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ються організувати не лише цікавими, змістовними та корисними, а
й з використанням виховних елементів.
Таким став комплекс заходів у районній бібліотеці для дітей з
популяризації книги, бібліотеки. Тут підведено підсумки конкурсу
«Найкращий читач літа», оголошеного на початку літа. Для нагородження переможців вибрано такі цікаві номінації:
- якщо ти прочитав протягом літа 5 книг – ти – юніор;
- якщо ти прочитав 10 книг – ти – профі;
- якщо ти прочитав 15 книг – ти – зірка;
- якщо ти прочитав 20 книг – ти – суперзірка;
- якщо ти прочитав 30 книг – ти – найцінніший читач.
У бібліотеці створюється своєрідна книга рекордів, в якій щорічно підводяться підсумки за номінаціями «Найкраща читаюча
сім’я», «Найкращий помічник бібліотеки», «Найкращий формуляр», «Найулюбленіша книга», «Найулюбленіший літературний
герой» та інші.
Викликали інтерес у користувачів уроки бібліотечної грамотності - «Книги які знають все», «Від папірусу – до CD-ROM», «Кожен
має знати, як з книгою працювати». У «День відкритих дверей»
відбулася презентація виставки, яка зацікавила користувачів «Читай як я, читай зі мною, читай краще мене».
У 2011 році відзначення Всеукраїнського дня бібліотек було поєднано зі 110-річчям утворення Золотоніської центральної районної бібліотеки.
Тому цьогоріч вирішено провести незвичну акцію – «Свято бібліотеки та її друзів», використовуючи інноваційні форми співпраці з громадськістю. Свято відбулося як в приміщенні бібліотеки,
так і за її межами.
Для проведення заходу було утворено організаційний комітет.
Розроблено програму, макет свята, вирішено організаційні питання.
Значну увагу приділили рекламі його проведення. Напередодні працівники бібліотеки розповсюджували буклети та запрошення серед
жителів та гостей міста на вулицях та в громадських місцях.
Бібліотеку прикрасили кольоровими повітряними кульками, при
вході зустрічало гасло «Бібліотеці – 110 років!». Біля приміщення облаштували книжкові виставки, на яких представили все найцікавіше,
що має бібліотека, зокрема: «Наша преса – на всі інтереси» відображала палітру періодичних видань для різних категорій і уподобань.
Назва виставки – «Давайте познайомимось: я – нова книга» говорила
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сама за себе, адже тут експонувалися нові надходження до бібліотеки,
особлива увага зверталась на україномовні видання.
Поруч розмістилася експозиція творчих робіт молоді «Слово
про бібліотеку». На ній представлено поетичні твори, роботи аматорів художнього мистецтва, пов’язані з книгою, бібліотекою, читанням. Яскравий заголовок «Я люблю свою бібліотеку» теж закликав присутніх до творчості, адже тут демонструвалися плакати
«Моя улюблена бібліотека», «Побажання бібліотеці», «Бібліотека
моєї мрії». Присутні із задоволенням залишали свої відгуки, враження, побажання у прозовій та віршованій формі.
На свято зібралися гості з міських шкіл, Новодмитрівської ЗОШ,
студенти технікуму ветеринарної медицини, жителі міста, звичайні
перехожі, які зупинялися і з цікавістю знайомилися з дійством, отримували кольорові буклети, що містили інформацію про бібліотеку.
Атмосфера доброзичливості, створена на святі, сприяла вільному невимушеному спілкуванню працівників бібліотеки з присутніми . Ведучі заходу ознайомили присутніх з історією, традиціями
бібліотеки, навели цікаві факти з історії книги. Учасники свята з
ентузіазмом брали участь у конкурсних програмах: «Найпроворніший читач» (хто найбільше слів прочитає за 1 хвилину), «Утвори
слово», «Літературний конкурс», «Запитання з підказками», «Впізнай письменника», «Хвилинка ерудита», «Літературний кросворд»
та інші. Переможцям конкурсу вручалися призи, а решті учасників
як заохочувальний приз – цукерка.
Дорослі не лише були глядачами дійства, а й активними учасниками діалогів з молоддю, дітьми, ставили їм запитання, пов’язані з
літературою, виступали спонсорами для дитячої бібліотеки.
Випадковою гостею стала колишня читачка, донька місцевої поетеси Л.Бердник – Олена Аверічева. Вона розповіла про значну роль
книг у своєму житті, про те, як вони врятували її в складній життєвій
ситуації, прочитала свої вірші, залишила побажання на плакатах.
Головне значення у проведенні свята – досягнення значного громадського резонансу: його ще довго обговорювали жителі міста, до
бібліотеки завітали нові користувачі. Матеріали про проведення заходу висвітлювала районна преса, зокрема газета «Вісник Золотоніщини», фотосвітлини, розміщені на стенді у районному відділі культури.
До комплексу заходів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
було включено і урочисту зустріч працівників бібліотек району з
представниками районних гілок влади, яка відбулася в центральній
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районній бібліотеці. На зустріч завітали : голова райдержадміністрації О.Криницька, голова районної ради М.Собченко, начальник
відділу культури РДА О.Кузнєцов, колеги з районного Будинку
культури. Очільники району звернулися до колективу з вітальними
словами, вручили відзнаки та пам’ятні подарунки кращим фахівцям
району, художні колективи РБК подарували чудову концертну програму. Гості мали змогу познайомитися з інноваційними книжковоілюстративними виставками, а також – фотовиставкою з історії
центральної районної бібліотеки «Миттєвості нашого життя».
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у центральній районній
бібліотеці вже декілька років поспіль проводяться урочистості,
пов’язані з віншуванням ветеранів бібліотечної справи Золотоніщини. Такі зустрічі проходять за святковими столами, в урочистій, доброзичливій атмосфері. З ветеранами завжди зустрічаються представники місцевої влади. Ветерани мають змогу поспілкуватися, згадати
роки своєї діяльності, прослухати музичні вітання на свою адресу.
Зустрічі справляють приємне враження, ветерани завжди вдячні за їх
організацію, сповнені оптимізму та готові допомагати молоді у освоєнні бібліотечної справи.
Не забувають привітати зі святом працівників бібліотек і серед
сільської громади. Більшість сільських голів, громадськість звертається з вітальними словами до фахівців бібліотек. Належно оцінюють роботу своїх працівників у селах Новодмитрівка, Богуславець,
де завідувачкам виділяється грошова винагорода та вручаються вітальні подяки з нагоди свята. А в селі Коробівка для шанованої завідувачки бібліотеки В. Гукової члени жіночого клубу «Розрада»
вже вкотре підготували святкове засідання.
Працівники Золотоніської ЦРБ не лише організовують проведення заходів у своїй бібліотеці, а й співпрацюють та допомагають
сільським. Запроваджено виїзні заходи у сільські бібліотеки району.
Результатом такої співпраці стала акція проведена у форматі свята
книги «Відчуй радість читання», що відбулася у Богуславецькій
СБФ, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек.
До цього заходу підготовлено інтерактивні форми роботи, які
користувалися значною популярністю серед дітей та юнацтва. ЦРБ
представила тут свої виставки, що справили позитивне враження на
присутніх, які з цікавістю ознайомилися з ними.
Доброю традицією в районі стала організація корпоративних
екскурсійних поїздок у різні куточки України. За сприяння проф6

спілкового комітету організовано поїздки в парк Софіївка у
м.Умані, в м.Полтаву, Чигирин, Пирогово, музей під відкритим небом у Переяслав-Хмельницькому, парк Олександрія у м. Білій Церкві та інші. Від поїздок залишаються незабутні враження, фото на
згадку, а також, що саме головне – відчуття єдності дружнього колективу.
Уже 13 років поспіль бібліотечні працівники Кам’янщини цікаво та змістовно відзначають своє професійне свято.
Кожного року проведенню заходів з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек передує кропітка робота колективу бібліотечних працівників.
Насамперед, проводиться низка заходів, серед яких книжковоілюстративні виставки та огляди літератури: «Скарби нашої бібліотеки», «Дивосвіт скарбів книжкових», «Українська книга – оберіг
нації, її багатство та краса», «Золотий фонд бібліотеки», «Розумне й
вічне мовою книги», «Під українським небокраєм книгу люблять і
читають» та інші.
З метою виявлення ролі бібліотеки, книги у житті громади, визначення рейтингу популярності бібліотечних закладів, акцентується увага на потребах користувачів, щорічно проводяться соціологічні розвідки, підсумки яких підводяться напередодні свята. Серед
таких вивчень: анкетування, опитування, аналізи – «Роль бібліотеки у моєму житті», «Яка вона сучасна бібліотека?», «Інтернетпослуги. Ваші потреби та стан їх задоволення», «Книга чи
комп’ютер – що важливіше?» «Яка книга потрібна сьогодні?»,
«Чим живе сільська бібліотека?».
Доброю традицією в районі стало щорічне проведення 30 вересня
«Дня відкритих дверей». До цього дня готується низка змістовних заходів, спрямованих на популяризацію книги та бібліотеки.
Дієвий результат мали акції, проведені серед відвідувачів бібліотек. Зокрема, акція «Стань читачам бібліотеки сьогодні» забезпечувала безкоштовний запис до бібліотеки та оформлення читацького квитка. А інша – «Поверни книгу бібліотеці» надавала можливість користувачам-боржникам повернути книги без нарахування
штрафних санкцій.
В цей день пріоритетною є інформаційна місія бібліотеки. Заслуговують на увагу виставки-панорами «Бібліотека. Люди. Час», «Бібліотека у потоці часу», історико-краєзнавча година «Бібліотека: світ нових можливостей», віртуальна подорож «Бібліотеками світу», газетний екскурс «Бібіліотека на шпальтах ЗМІ» та інші.
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Щороку активізується діяльність бібліотек з проведення тематичних заходів з користувачами і для користувачів. У ряді бібліотек
стали традиційними «Вересневі зустрічі», які збирають читачів різних поколінь, що діляться своїм досвідом у читанні. Зустрічі бібліотек з громадою «Як живеш, бібліотеко?», «Переступайте цей поріг, беріть скарби нетлінні в руки», «Влада. Бібліотека. Громада»,
відбуваються з урахуванням інноваційного розвитку суспільства,
його потреб, пропозицій.
Не забувають тут і про форми роботи, популярні у минулому.
Так, на «Свято читацького формуляра» запрошена вчительпенсіонер, яка підготувала цікаву розповідь про свої улюблені книги та читацькі уподобання. До заходу оформлено книжкову виставку «Галина Семенівна рекомендує…», на якій представлено книги
по темах: «Улюблені книги домашньої бібліотеки», «Кращі книги,
прочитані за рік», «Мої книги порадники та помічники». Розповідь
поважної, шанованої жінки переросла в бурхливу дискусію, що свідчить про небайдужість присутніх до читання та книги. Після цього
заходу до бібліотеки записалися нові користувачі.
Професійному удосконаленню, зростанню позитивного іміджу
бібліотеки як важливої складової соціокультурної діяльності сприяє
проведення конкурсів професійної майстерності. Конкурси фахівців проводяться для різних категорій: «Конкурс майстерності молодих бібліотекарів», «Кращий сільський бібліотекар», «Кращий
бібліотекар року». Щорічно серед бібліотек району проводиться
рейтинг-конкурс «Краща бібліотека року».
Сценарії таких змагань містять у собі конкурси на професійну
компетентність, творчість, винахідливість, знання професійної етики, грамотність і проходять під гаслом:
«Ми бібліотекарі, ми бібліофіли
І роботу дуже любимо свою.
Наш девіз в професії – книги для людини,
Ми – працівники культури, ми завжди в строю».
У 2011 році святкування Дня бібліотек співпало зі знаменною
подією у житті бібліотечної системи – відкриттям програми «Бібліоміст» у Кам’янському районі. З цієї нагоди, у приміщенні читальної зали центральної районної бібліотеки відбулися урочистості
для бібліотечної громадськості району. Перемога у другому турі
конкурсу «Бібліоміст» відкрила нову сторінку у діяльності бібліотек та місцевих громад, надала можливість 7 бібліотекам, з яких 5
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сільських, отримати безкоштовно комп’ютерну техніку та надавати
безкоштовні Інтернет-послуги своїм користувачам. Бібліотеки повертають собі статус центрів культурного життя. У день відкриття
програми бібліотечних працівників привітали керівники району,
координатор по роботі з партнерами програми «Бібліоміст» Ради
міжнародних наукових досліджень та обмінів.
Подаємо сценарій «Бібліотекар року» Кам’янської ЦРБ, що був
проведений до Всеукраїнського дня бібліотек.
«Мудрість книги і щедрість серця»
Сценарій конкурсу «Бібліотекар року»
Автор: А.В. Фатєєва,
завідувачка методичного
відділу Кам’янської ЦРБ
ВЕДУЧИЙ 1:
Бібліотекарю! Вклоняюся доземно
Перед великим іменем твоїм.
Вже проростають ті маленькі зерна
Під поглядом, як сонце золотим.
Бібліотекарю! Ти – наче нездоланність.
Крізь все просієш іскру доброти,
Щоб засвітить у серденьку дитячім
Вогонь священний розуму й краси.
Бібліотекарю! Невже ти не втомився
У душі читачів вкладати щось нове?
Для цього ти на світ цей народився,
У цьому є покликання твоє!
Бібліотекарю! Прекрасного ти гідний,
Бо вибрав у житті свою мету.
Від імені усіх скажу «спасибі»
За працю безкорисливу твою.
ВЕДУЧИЙ 2: У прекрасну пору року приходить до нас бібліотечне свято. Це час, коли шелестить падолистом осінь і снує в лузі мереживо бабиного літа, а червоні жоржини пломеніють над землею, немов дарують весь свій жар любові нашим бібліотекарям. У народі ка9

жуть, що письменник живе у своїх книжках, митець – у своїх творах, а
бібліотекар – у справах своїх читачів. Бо кожен візит в бібліотеку дарує радість спілкування, мудрі поради і бібліотечний затишок.
ВЕДУЧИЙ 1: Мудрі, далекоглядні, самовіддані, терплячі, лагідні і і суворі – все це ви, дорогі наші бібліотекарі. Коли мало грошей – добре працюють мізки. Відсутність коштів стимулює винахідливість. І наші бібліотекарі демонструють це все останніми роками. Як на запит читача знайти необхідну інформацію, якщо найбільш «свіжі» довідкові видання в фонді — 50-річної давнини? Як
при низькій зарплаті «виглядати на всі сто», а не «сірою мишкою»?! Таке, на жаль, іноді традиційне уявлення про професію бібліотекаря і його імідж. Але чому, власне?! Вони енергійні і підприємливі. Вони кинули виклик долі, обравши в наші дні цю благородну «негрошову» професію.
До слова запрошується завідувачка відділу культури і туризму
Кам'янської райдержадміністрації – Марченко Людмила Анатоліївна.
Ваше слово – мудрість України,
Ваша праця – доля трударя.
Кетягом червоної калини
Вам за це вклоняється земля.
Шану вашій праці, шану вашій долі
Віддаємо в день цей, любі бібліотекарі.
Зичимо миру, щастя, радості і сили.
Хай роки спливають, а очі не старіють,
Онуки ростуть, а чоло не сивіє.
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Шанують вас читачі, діти і онуки.
ВЕДУЧИЙ 1: Останнім часом все частіше можна почути про
втрату престижу бібліотечної професії. Зрозуміло, що багато пояснюється об'єктивними причинами, але частково ми самі втратили
віру в свої сили, свої таланти й можливості. Тому, сьогодні ми проводимо конкурс професійної майстерності – «Бібліотекар року»
Мета конкурсу – підвищить творчу активність бібліотекарів, залучити увагу суспільства до проблем бібліотек, піднести престиж нашої праці. Костянтин Ушинський писав: «Якщо ви вдало виберете
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працю і вкладете в неї всю душу, то щастя саме вас відшукає». Тож
уперед – до пошуку щастя.
ВЕДУЧИЙ 2: Дозвольте представити учасниць нашого конкурсу.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Оцінювати конкурс ми запрошуємо корифеїв бібліотечної справи, професіоналів вищого ґатунку, ветеранів ЦБС – наших шанованих:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
І щоб налаштуватись на дух змагання проведемо невелику розумову розминку. Будь ласка, дайте відповіді на запитання:
9Особа чи установа, що фінансує бібліотечні заходи? (спонсор);
9 Про що повинен пам'ятати читач, коли користується картотекою (прохання бібліотекаря: не виймати картки);
9 Як називається допоміжний апарат до систематичного каталогу (алфавітно-предметний покажчик);
9 Як називається стереотипне видання книги? (репринт);
9 Хто був першим засновником бібліотек України? (Ярослав
Мудрий);
9 Якого року був ухвалений закон про бібліотечну справу
України (1995);
9 Які професійні журнали ви знаєте? («Бібліотечна планета»,
«Бібліотечний вісник», «Вісник книжкової палати», «Бібліотекознавство і бібліографія», «Библиотека»);
9 Що таке «Сигла»? (кодова назва певної бібліотеки);
9Як відомо, одна з найдавніших бібліотек належала знаменитому
фараону Рамзесу II. Як вона називалась? (Аптека для душі);
9 Хто автор збірки «Лебеді материнства»? (В.Симоненко);
9 Яку поему у віршах написала Л.Костенко («Маруся Чурай»,
«Берестечко»);
9 За якими творами І. Багряного створено двосерійний фільм?
(«Сад Гетсиманський», «Тигролови»);
9 Хто написав перший український історичний роман?
(П.Куліш «Чорна Рада»);
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9Хто автор рядків: «...Страшні слова, поки вони мовчать, коли
вони зненацька причаїлись, Коли не знаєш з чого їх почать, бо всі слова уже були чиїмись» (Л. Костенко);
9 Кому належать ці слова «Світ ловив мене, та не спіймав»
(Г.Сковорода);
9 Хто є автором пісні «Гуцулка Ксеня» (Ярослав Барнич);
9 Який твір Шевченка має назву квітки, а який дерева «Лілея», «Тополя».
ВЕДУЧИЙ 1: Перший конкурс має назву «Книга в моєму
житті», адже людина, яка вибрала нашу професію має особливе
ставлення до книги. Перший конкурс – чисто бібліотечний, ми теж
оцінюємо своїх читачів не по вишуканому одязі, його матеріальних
надбаннях, а по тому, які книги він читає, як ставиться до книги й
читання.
До вашої уваги виступ учасниць.
Слово для привітання надається голові профспілки працівників
культури Кам’янського району – Ляшко Юрію Юрійовичу.
ВЕДУЧИЙ 2: Другий конкурс – професійний. Цей конкурс передбачає знання Бібліотечно-бібліографічної класифікації – «Переклади на рідну мову»
9 Моє захоплення 42.3 ( садівництво та овочівництво);
9 Останнім часом мене цікавить 53.5 (перша медична допомога);
9 Мені потрібна інформація по темі 67.3 (історія права);
9 Мій знайомий захоплюється 76.19 (колекціонування марок і
листівок);
9 Щоденно я слухаю по радіо передачу 26.236 (прогноз погоди);
9 Наша країна передбачає розвиток 33 (добування корисних
копалин);
9 Мені подобається займатися 37.279 (домоводство, домашнє
господарство);
9 Мрія мого життя побувати в 26.89/6 (у Африці);
9 В газетах зараз багато публікацій 26.21 (землетрус);
9 Я погано знаю що таке 32.86 (квантова електроніка).
ВЕДУЧИЙ 1: Нашим учасницям треба хвилинку відпочити і
підготуватись до конкурсу «В поезії розкрила барви слова», яке було домашнім завданням.

12

До слова запрошується директор бібліотечної системи Денисенко Віра Іванівна.
Для мене книга – світло дня,
Для мене книга – зорі ночі...
Моя сім'я, моя рідня,
Мій розум, серце моє, очі...
Без книги я не проживу
Вже, як без вирію лелека.
Я і крізь вічність проживу
В отім святім – бібліотека...
Для вас я книгою лишусь,
Словами. Строфами, рядками,
У пам'ять віршами впишусь
І прози буйними грядками...
В енциклопедіях знайду
Для вас усі найкращі гасла
І з ними у серця прийду,
Щоб свічка помислу не згасла.

Питання глядачам:
9 Казка про викриття приймальною комісією будівельниківбракоробів («Троє поросят);
9 Казка про деякі труднощі, пов'язані з впровадженням передового методу доставки товарів додому («Червона Шапочка»);
9 Казка про характер вовків («Вовк і семеро козенят»);
9 Казка про важку роботу постачальника і необґрунтовані
претензії замовника («Казка про рибака і рибку»);
9 Казка про обмежений прийом пайовиків у кооператив («Теремок»);
9 Казка про діяльність експериментальних господарств, де
брак техніки компенсується кількістю робочих рук («Ріпка»);
9 Казка про тяжкі наслідки поганого стану засобів пожежної
безпеки. («Кішкин дім»);
9 Казка про принципово нові форми оплати найманої праці
(«Казка про попа і робітника його Балду»).
Виступ учасниць конкурсу.
ВЕДУЧИЙ 1: Ми не забуваємо, що сьогодні наше свято і в подарунок всім бібліотекарям, присутнім у залі – вірш.

Бо книга – то і світло дня,
Бо книга – то і зорі ночі
Моя сім'я, моя рідня,
Мій розум, серце моє, очі...

Бібліотекарі, господарі світлиць!
Ми у боргу довічнім перед вами.
Що з ваших повних мудрості криниць
Раз-пораз живимося книгами-дивами.
І знаю диво те – воно моє.
Моє на все життя, не для розлуки,
Бо ви його з глибин дістаєте,
У вас напевне чарівничі руки.
До вас щораз вертаю просвітлілий –
Для мене ж книга – сонце угорі,
То ж щастя вам, жінки, чарівні, милі,
Порадниці, хрещені матері.

Виступ учасниць конкурсу.
ВЕДУЧИЙ 2: Бібліотекар сьогодні – хранитель культури, традицій, історії рідного краю. Він скрупульозно збирає кожне повідомлення в пресі, кожен спогад про історію своєї малої батьківщини.
Наступний конкурс теж домашнє завдання наших учасниць. Він
має назву «Бібліотекар – краєзнавець». Завданням конкурсу є
продемонструвати один із епізодів краєзнавчої роботи бібліотеки.
А що буде цікавішим - вирішувати вам і шановним членам журі. І
поки учасниці налаштовуються на робочий лад, у нас є декілька
хвилин для гри. Я сучасною мовою назву відомі вам казки, а ви скажіть мені їх літературну назву.
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ВЕДУЧИЙ 2: Дуже часто оточуючі міркують, що професія бібліотекаря скромна, непомітна і проста. Та ми знаємо, що професіоналом в нашій справі стати дуже не просто. Працівникам бібліотеки необхідні і працелюбність, і вміння спілкуватися з людьми, розуміти їх. І, перш за все, вміти висловлювати свої думки так, щоб
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співрозмовникам було цікаво. Наскільки наші бібліотекарі вміють
володіти словом ми перевіримо в конкурсі «Інтерв'ю для преси».
Давайте уявимо, що в Кам’янський район приїхав кореспондент
газети «Українська культура» і йому дуже цікаво, як живуть бібліотекарі нашої ЦБС. Кожному учаснику він задасть по одному питанню і вам, без підготовки, треба скласти коротеньку відповідь. А наскільки вдалим було ваше інтерв'ю, судити журі.

Хай все у житті удається.
Доля найкраща хай з вами іде.
Вдячність велику прийміть від людей,
Щастя, здоров'я і довгих вам літ,
Щирі вітання наші прийміть.
Директор ЦБС запрошує всіх присутніх у залу, де накриті святкові столи. Захід закінчується «Бібліотечними посиденьками».

Питання:
9
9
9
9
9

Як думаєте зиму зимувати?
Розкажіть коротенько історію своєї бібліотеки?
Кого в житті ви вважаєте своїм учителем?
Самий щасливий день вашого життя?
Про що мріє бібліотекар?

ВЕДУЧИЙ 1: Ось і добігло кінця останнє завдання нашого конкурсу. Слово шанованому журі. (Оголошується переможець конкурсу.
Проводиться нагородження. Учасниць вітають колеги й гості).
ВЕДУЧИЙ 2: Про що мріють бібліотекарі? Про теплу, ошатну
бібліотеку, високу зарплату, нову літературу, технічні засоби. Цей
перелік можна продовжити, але кредо бібліотекаря в іншому – передати читачам життєву мудрість книг. Нам хочеться, щоб з кожного книжкового слова, як із маленького зернятки, народжувались
паростки власних поглядів і переконань читача, що стали справжньою школою життя. Бібліотекар, залишаючись один на один з читачем, стає провідником у світ знань.
То ж бажаємо всім міцного здоров'я, родинного тепла, творчого
натхнення, нехай з вами завжди буде Віра, Надія, Любов і Мудрість.
Бажаємо вам добра і удачі без ліку.
Міцного здоров'я і довгого віку,
Миру і злагоди світлої в хату
Днів як найбільше на щастя багатих.
Хай обминають болі й тривоги,
Стеляться рівно життєві дороги.
Хай вас зігріє людська теплота
За все, що зробили за ваші літа.
Хай сонце вам ніжно сміється,

Видавець: КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка»
18000 м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 8
Електронна адреса: ounb@library.ck.ua
Науково-методичний відділ: metod@library ck.ua
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