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І вед.: У тиші храму, де живуть слова,
І мови, й пісні рідної до болю,
Ти опромінена і трепетно жива.
Чаруєш всіх великою любов’ю.
Хвилюєш душу, лиш як зазвучить
Рядок, що сяє в променях світання,
Або коли осіння ніжна мить
Враз кольорами спалахне востаннє.
Немов з молитви на саму Покрову,
Тепло і ласку маминих зіниць
І вільну правду в українськім слові.
То як мені, вже зрілому в літах,
Перед тобою не склонять коліно!..
О, Мудросте, захована в книжках,
Ти невмируща, й у віках нетлінна.

Л.С. Шумко
Г.С. Круглякова
К.С. Бугаєнко
Л.С. Шумко

Підписано до друку 30.11.2012 Тир. 35. Ксерокс ОУНБ ім. Тараса Шевченка
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ІІ вед.: Бібліотека… Це колективна пам'ять людства, важливим
завданням якої є збереження і надання користувачам інформації з
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будь-яких питань. Бібліотека — це організм, який буде живим тоді, коли він змінюється разом із суспільством в цілому та користувачами зокрема. Адже наше суспільство характеризується
стрімким прогресом інформаційних технологій та телекомунікацій. Тож, розуміючи те, що Інтернет у бібліотеці – вікно у світ
інформації, унікальна можливість поспілкуватися з рідними, які
знаходяться за тисячі кілометрів, бібліотечні працівники міста
Умані взяли учать у конкурсі проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернет» програми «Бібліоміст».

ІІ вед.: Прийміть, шановні пане Віталію та пане Юрію від міського голови Юрія Івановича Бодрова цей запашний коровай як
символ гостинності, добра і достатку.

І вед.: І – перемога! Сьогодні ми презентуємо відкриття Інтернет
– центру, який покликаний перетворити бібліотеки на сучасні
громадські центри та підвищити роль книгозбірень в українському суспільстві.

ІІ вед.: Запрошуємо перерізати стрічку до Інтернет-центру міського голову Юрія Івановича Бодрова та координатора по роботі з партнерами програми «Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Юрія Володимировича Миргорода.

ІІ вед.: Нинішнє урочисте свято знаменне тим, що від сьогодні
привітно відкриваються Інтернет-центри в центральній бібліотеці для дорослих та центральній бібліотеці для дітей, в бібліотеках – філіалах № 2, № 4, № 5 та дитячій бібліотеці-філіалі №1.
Для надання населенню безкоштовних інтернет-послуг
книгозбірні отримали 15 комп’ютерів та 4 принтери.

/Урочисте перерізання стрічки в Інтернет-центрі/

І вед.: На нашому святі присутні : міський голова Юрій Іванович Бодров, начальник відділу культури і туризму Тетяна Миколаївна Гейко, спеціаліст відділу комунікації та адвокації програми «Бібліоміст» Міжнародної організації IREX Віталій Чумак, регіональний представник IREX в Черкаській області Юрій
Володимирович Миргород, директор Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки Лілля Павлівна Капкаєва, завідувачка науково-методичного відділу обласної бібліотеки Наталія
Дмитрівна Вітавська, завідувач відділу автоматизації та інформаційних технологій Михайло Якович Тайбішлак, директор
Уманської районної ЦБС Любов Миколаївна Кравчук.

/вручається коровай/
І вед.:

Пройшли цей шлях ми разом,
Немов широку річку .
То ж пропоную разом
Перерізати стрічку.

І вед.: Поволі падає золоте листя і вкриває задумливу землю
розкішним пухнастим килимом. І це золото дароване нам щедрою осінню на знак щасливої долі, і цей день, осяяний усмішками наших гостей, є гарним початком нової справи. Українці, як
правило, восени святкують весілля, ми теж сьогодні святкуємо
зародження нової Бібліотечно - інтернетної сім’ї. На нашому
святі є люди, які доклали чимало зусиль, щоб ця сім’я народилася. Тому що для реалізації проекту одного бажання бібліотекарів
було замало. Тільки шляхом співпраці, спільними зусиллями бібліотеки – влади - громадськості можна було створити конкурентоспроможний заклад.
ІІ вед.: Адже однією з вимог програми було створення відповідної матеріально – технічної бази бібліотеки, гарантом якої виступив Уманський міський голова Юрій Іванович Бодров.
І вед.: Запрошуємо до слова міського голову Юрія Івановича
Бодрова.
/Виступ/
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ІІ вед.: Запрошуємо до слова регіонального представника програми «Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень та
обмінів (ІRЕХ), нашого частого гостя, порадника, інструктора,
наставника Юрія Володимировича Миргорода .
(Миргород Ю.В. організовує Skуре - привітання директора програми «Біблоіоміст» Матея Новака з Київського офісу
ІКЕ)
ІІ вед.: Весь підготовчий період ми отримували методичну допомогу від колег з Черкаської обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Тараса Шевченка, за що їм щиро вдячні. Сьогодні нас вітає головний бібліотекар області, Заслужений працівник культури України, директор обласної бібліотеки Лілля Павлівна Капкаєва.
/Музичне вітання/
І вед.: Запрошуємо до слова начальника міського відділу культури і туризму Тетяну Миколаївну Гейко.
(Тетяна Миколаївна вручає гостям символічні подарунки про
наше місто)
І вед.: До слова запрошуємо людину, яка стала організатором та
натхненником ідеї комп'ютеризації бібліотек, директора Уманської міської централізованої системи бібліотек Людмилу Федорівну Заярну.
(виступ)
ІІ вед: Послуги Інтернету надали можливість представити
діяльність бібліотек нашого міста не лише в межах нашої
громади, а й у всесвітньому просторі. Було створено блоги
кожної бібліотеки, звідки можна дізнатись про сьогодення
і плани наших бібліотечних закладів. Таку ж можливість
ми надаємо і всім Вам.
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(рекламний ролик)
І вед:

Бібліотека була й завжди буде!
Священний храм живих народних слів.
Шевченка люблять і читають люди
Й усіх літературних мудреців.

Частими гостями наших бібліотек є члени міського літературного об’єднання «Літ’О». Сьогодні вони теж на нашому святі.
Запрошуємо до слова молоду поетесу Софію Кримовську.
І вед.: Справжнім святом стало відкриття Інтернет-центру для
пересічних громадян нашого міста, звичайних користувачів бібліотек. І своїми першими враженнями хоче поділитись наш активний читач, краєзнавець Дмитро Михайлович Маслов.
ІІ вед.: Над Уманню вже небо спохмурніле,
Зірвавшись з гілки, крапелька зліта
І впала в листя, зжовкле і змарніле,
А в нім заснула осінь золота.
Та новина, немов зоря яскрава,
Пливе над містом жваво уночі –
Духовний світ осяяла заграва,
Розхвилювала душу читачів.
І вед.:
У ЗМІ з’явилась новина сезону
Що сколихнула місто до небес
В міських бібліотеках наших нині
Відкритий вільний допуск в Інтернет.
Наш колектив у конкурсі, за планом,
Отримав грант в урочистий момент.
І нові друзі з США, з-за океану,
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А ще – любові, ласки Божої
Ми Вам бажаємо сьогодні:

Комп’ютери відправили в презент.
ІІ вед.:
П’ятнадцять моніторів засвітилось,
Гладенькі «мишки» ждуть гарячих рук,
І Інтернет віддасть вам бездоганно
Діапазон безмежний всіх наук.
Спеціаліст знайде нові формати,
А мандрівник проникне в нетрі гір,
І підуть учні в пошук рефератів,
Щоб пізнавати світ, та розширяти кругозір.

І вед:

Будуйте і творіть прекрасне.
У вічному лишайте слід,
Хай край наш колоситься рясно,
Храніть життя священний хліб.

ІІ ведуча: Шановні наші, ще раз щира вдячність Вам за те, що
прийшли розділити нашу радість. Низькій уклін Всім, хто
підтримує наші ініціативи. Шановні читачі, Ви маєте зайняти
місця перших користувачів нашого Центру. А гостей запрошуємо
на святковий фуршет.

Музичне вітання
І вед: Тісна співпраця працівників бібліотек та творчих колективів
Уманського обласного музичного училища ім. Демуцького протягом багатьох років дають можливість користувачам бібліотек під
час проведення масових заходів, поринути в чарівний світ музики і
пісень. Ось і сьогодні на цьому святковому дійстві нам дарував
гарний настрій ансамбль народної музики «Ятрань» під керівництвом О. Кітрара. Прийміть наші найщиріші вітання з сердечними
побажаннями високих творчих злетів, успішної творчості, натхнення, удачі, здоров’я та добра.
ІІ вед: Нехай слова і пісні милозвучні
Для вас лунають знов і знов.
Хай будуть в серці нерозлучні
Добро, надія, віра і любов.

СЦЕНАРІЙ
проведення урочистої церемонії з нагоди презентації проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням
вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст»
Автор: Л.В. Орел, завідувачка
відділу інформаційного забезпечення Городищенської ЦРБ.
3 жовтня 2012 року
10.00 год.

І вед: Хай Вам сміється доля журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть,
Нехай червоні кетяги калини
Щасливу Вашу осявають путь.

м. Городище,
читальна зала, Інтернет-центр
центральної районної бібліотеки
ім. В. Симиренка

Святково прикрашені приміщення читальної зали та Інтернет-центру.
Працює відео-екран, який відтворює роботу бібліотеки:
обслуговування читачів, проведення масових заходів та ін.

ІІ вед: Здоров’я – від води джерельної,
Багатства – від землі святої,
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Ведуча: Доброго дня, дорогі друзі, колеги, шановні гості.
Сьогодні в нашій бібліотеці приємна подія – презентація
проекту "Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету" програми "Бібліоміст".
Ми раді всіх вітати на цьому святі, адже віднині ми маємо змогу ще тісніше долучитися до інформаційних технологій,
створити найбільш сприятливі можливості для користувачів. А
наші користувачі – це, насамперед, ті, кому сьогодні і завтра торувати дорогу в майбутнє, хто прагне до нового, кому повинні
бути відкриті двері в нове і прогресивне!
Завдяки програмі «Бібліоміст» – партнерській роботі Ради
міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства
США з міжнародного розвитку та Міністерства культури і туризму України, Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант
на суму 25 мільйонів доларів США для ефективнішого задоволення потреб місцевих громад завдяки навчанню та використанню сучасних технологій для подолання нерівності доступу до
інформації.
Метою проекту «Бібліоміст» є оснащення комп’ютерною
технікою до листопаду 2013 року 1500 публічних бібліотек
України для організації на їх базі нової бібліотечної послуги вільного доступу до Інтернету та інтеграція обладнання в роботу
бібліотеки. Таких масштабів комп’ютеризації бібліотечних закладів Україна ще не знала.
У листопаді 2010 року було оголошено конкурс програми
«Бібліоміст». Для сприяння досягненню цілей програми, корпорація Microsoft безкоштовно передала
публічним бібліотекам України програмне забезпечення на суму
близько 4,4 мільйонів доларів США.
Городищенська центральна районна бібліотека ім. В. Симиренка та бібліотеки сіл району Вербівка, Мліїв, Орловець,
Хлистунівка стали переможцями 3-го туру конкурсу програми
«Бібліоміст» і отримали 15 комп’ютерів, оснащених вебкамерами, навушниками з мікрофоном, чотири сканери, чотири
принтери, ліцензоване програмне забезпечення.
11

Проект покликаний перетворити бібліотеки на сучасні
громадські центри та підвищити їх роль в українському суспільстві.
Сьогодні поряд з нами наші керівники, координатори, партнери - всі ті, хто переймався і на сьогодні переймається запитами та потребами людей. Тож ми з превеликим задоволенням вітаємо:
Олександра Миколайовича Ганжу – голову Городищенської районної державної адміністрації;
Олександра Олексійовича Бібу – голову Городищенської
районної ради;
Юрія Володимировича Миргорода – регіонального представника програми «Бібліоміст» в Черкаській області;
Ліллю Павлівну Капкаєву – директора Черкаської обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка;
Наталію Дмитрівну Вітавську – завідувачку науковометодичного відділу;
Михайла Яковича Тайбішлака – завідувача відділу автоматизації та інформаційних технологій;
Сергія Тихоновича Чабана – першого заступника голови
районної державної адміністрації;
Тетяну Миколаївну Горідько – заступника голови районної державної адміністрації;
Миколу Васильовича Панчишина – заступника голови
районної ради;
Володимира Петровича Мирошника – міського голову;
Людмилу Дмитрівну Ровінчук – начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації.
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Запрошені голови сіл бібліотек – переможців проекту, керівники структурних підрозділів відділу культури і туризму райдержадміністрації, директори навчальних закладів міста, бібліотечні працівники району, ветерани бібліотечної галузі, представники засобів масової інформації, віддані читачі.
Звучить пісня "Зеленеє жито, зелене".
Виходить дівчина в українському національному костюмі з короваєм на вишитому рушнику.
Ведуча: З давніх-давен на Україні почесних гостей зустрічали
хлібом-сіллю – найсвятішим, найсонячнішим і найсмачнішим витвором рук людських.
(вручається коровай)
Ведуча: До слова запрошується голова Городищенської районної державної адміністрації Олександр Миколайович
Ганжа.
(виступ)
Ведуча: До слова запрошується голова Городищенської районної ради Олександр Олексійович Біба.

центральної районної бібліотеки Тамарі Григорівні
Лисенко.
(Всі присутні підходять до приміщення Інтернет-центру, де
відбудеться урочисте перерізання символічної стрічки)
Ведуча: Шановні учасники презентації!
Запрошую Вас активно приєднатися до користування
новими послугами нашої бібліотеки в Інтернет-центрі.
/Відео-спілкування програмою «Skype» з директором програми
«Бібліоміст» Матеєм Новаком (м. Київ)/
Ведуча: Щиро дякуємо всім, хто брав участь у святковій презентації проекту "Організація нових бібліотечних послуг з
використанням вільного доступу до Інтернету" в Городищенській центральній районній бібліотеці ім. В. Симиренка.
Ми щиро віримо в те, що завдяки впровадженню новітніх технологій, наша бібліотека завжди буде сучасним центром громадського життя району!
Всього вам найкращого і до нових зустрічей!

(виступ)
Ведуча: Велику підтримку і розуміння ми маємо від регіонального представникам програми "Бібліоміст" в Черкаській області Юрія Володимировича Миргорода.
Шановний Юрію Володимировичу, Вам слово.
(виступ)
/Виступи присутніх, запрошених/
Ведуча: А зараз запрошую всіх присутніх до приміщення Інтернет-центру бібліотеки та перерізати символічну стрічку. Право перерізати стрічку надається: регіональному
представнику IREX в Черкаській області Юрію Володимировичу Миргороду та директору Городищенської
13
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сліджень та обмінів IREX в рамках партнерства з фундацією Білла та Мелінди Гейтс, Агентства США з міжнародного розвитку, Міністерства культури України
та Української бібліотечної асоціації.

СЦЕНАРІЙ
проведення урочистої церемонії з нагоди презентації
проекту "Організація нових бібліотечних послуг з
використанням вільного доступу до Інтернету" в
бібліотеці с. Червона Слобода
31 січня 2012 року 12:00
Автор: В.М. Канюка,
директор Черкаського РОМЦ БКР
Урочиста церемонія проходить у фойє БК с. Червоної Слободи, яке святково прикрашене (державна символіка, велика
бутафорська книга розміром 65х40 см. Біля книги – з указкою
казковий герой – Буратіно. Біля центрального входу в бібліотеку
– символічна арка з повітряних кульок). Працює відео-екран,
який відтворює роботу бібліотек району: обслуговування читачів, проведення масових заходів та ін. Розпочинає урочистості
ведуча

Ведуча: Минулого року було оголошено
730 бібліотекпереможців другого раунду конкурсу. Серед переможців і бібліотеки сіл нашого району: Червона Слобода, Білозір’я, Мошни, Руська Поляна, Яснозір’я, районна дитяча бібліотека та районний організаційнометодичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи.
Ведуча: Сьогодні поряд з нами наші керівники, координатори,
партнери – всі ті, хто переймався і на сьогодні переймається запитами та потребами громади. Тож ми з
превеликим задоволенням вітаємо:
Сергія Тихоновича Чабана – першого заступ ника голови Черкаської районної державної адміністрації;
Ірину Войцехівську - координатора співпраці з бібліотеками;

Ведуча: Шановні присутні, гості, запрошені! Сьогодні в нашому
районі приємна подія – презентація проекту "Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету" за програмою "Бібліоміст".
Радо вітаємо всіх на цьому святі, адже віднині ми маємо змогу ще тісніше долучитись до інноваційних технологій, створити найбільш сприятливі можливості для
читачів. Приємно, що цей захід відбувається в одній із
кращих бібліотек району – в селі Червона Слобода!

Юрія Володимировича Миргорода – регіонального
представника програми «Бібліоміст» в Черкаській області;
Ліллю Павлівну Капкаєву – директора обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Тараса Шевченка;
Людмилу Іванівну Морощук – начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації;

Ведуча: Цій події передувало оголошення про проведення в листопаді 2010 року конкурсу програми «Бібліоміст», що
була запроваджена Радою міжнародних наукових до15

Миколу Васильовича Котка – сільського голову;
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Станіслава Івановича Ковтуна – заступника сільського
голови с. Білозір'я;
Антона Тимофійовича Чорновола – сільського голову
с. Мошни;

Ведуча: Нам надзвичайно приємно сьогодні зустрічати координатора співпраці з бібліотеками гостю з Києва Ірину
Войцехівську. Вітаємо та запрошуємо до слова!
(Вітальне слово Ірини Войцехівської)

Лідію Іванівну Поповиченко – сільського голову с. Яснозір'я;
Тетяну Анатоліївну Завалко – директора загальноосвітньої школи № 2.
Ведуча: На наше свято запрошені працівники районного організаційно-методичного центру бібліотечної та краєзнавчої роботи, завідувачі бібліотек-переможців, представники засобів масової інформації, а також найактивніші
читачі бібліотеки.
(Звучить пісня "Зеленеє жито, зелене". Виходять дівчата в національних костюмах з короваями на вишитих рушниках.)

Ведуча: На святі сьогодні присутня директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Тараса Шевченка Лілля
Павлівна Капкаєва. Шановна Лілля Павлівна, запрошуємо Вас до слова.
(Привітання від директора ОУНБ ім. Т.Шевченка
Л.П.Капкаєвої)
Ведуча: Велику підтримку і розуміння ми завжди мали від регіонального представника програми "Бібліоміст" Юрія
Володимировича Миргорода. Юрію Володимировичу,
Вам слово.
(Вітальне слово від регіонального представника)

Ведуча: З давніх-давен в Україні почесних гостей зустрічали
хлібом-сіллю – найсвятішим, найсонячнішим і найсмачнішим витвором рук людських.
(Короваї вручаються координатору співпраці з бібліотеками
Ірині Войцехівській (м.Київ) та регіональному представнику
програми "Бібліоміст"
Юрію Миргороду)

Ведуча: Сьогоднішні урочистості відбуваються в одній із кращих сільських бібліотек району. Тож я хочу надати
слово сільському голові Миколі Васильовичу Котку,
прошу:
(Привітання від сільського голови)

Ведуча: До слова запрошую першого заступника голови Черкаської районної державної адміністрації – Сергія Тихоновича Чабана.

Ведуча: Приємно, що на святі присутні партнери бібліотеки –
вчителі сільської загальноосвітньої середньої школи №
2. Слово для привітання – директору школи Тетяні
Анатоліївні Завалко:

(Вітальне слово першого заступника голови РДА)

(Привітання від директора школи)
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ємо таке чудове приміщення, сучасні меблі та ноутбук. Ми також щиро вдячні команді "Бібліоміст" за те,
що вони повірили в нас та високо оцінили наш проект.
І тепер, завдяки перемозі, ми маємо ще два нові комп'ютери, а як подарунок від місцевої влади – новий
принтер.

Ведуча: Щож, а тепер настав час запросити всіх присутніх до
приміщення бібліотеки і перерізати символічну стрічку. Право перерізати стрічку надається:
Сергію Тихоновичу Чабану – першому заступнику голови РДА;
Ірині Войцехівській – координатору по роботі з бібліотеками;
Миколі Васильовичу Котку – сільському голові.
(Всі присутні піднімаються на ІІ поверх до приміщення бібліотеки, де відбувається урочисте перерізання символічної стрічки)
(До гостей підходить дівчина в національному костюмі,
яка тримає тацю з ножицями. Гості урочисто перерізають
стрічку, яку тримають двоє дівчат в національних костюмах. Перерізана стрічка кладеться поряд з ножицями.)
Ведуча: Шановні присутні, а зараз ми надаємо слово завідувачці
бібліотеки – Любові Олександрівні Хорошун.
Зав. бібліотеки: Доброго дня всім, хто прийшов розділити з нами радість сьогоднішнього свята, тому що це дійсно
свято, і не тільки для бібліотеки, а взагалі для нашої
громади,
адже
завдяки
отриманню
нового
комп’ютерного обладнання наша бібліотека стала сучасним інформаційним центром. І тепер кожен, хто
завітає до бібліотеки, може користуватись послугами
Всесвітньої мережі абсолютно безкоштовно. Звичайно, запорука нашого успіху – це тісна співпраця з місцевою владою. Саме завдяки фінансовій підтримці
сільського голови Миколи Васильовича Котка ми ма19

Зав. бібліотеки: Увага! У нас на зв’язку наші колеги – районна
дитяча бібліотека.
(Проходить відео-спілкування з районною дитячою бібліотекою,
використовуючи програму «Skype». На зв’язку – найактивніший
читач бібліотеки – учениця 5-А класу сільської загальноосвітньої школи № 2 – Ірина Демнененко).
Зав. бібліотеки: А зараз ми хочемо запропонувати заступнику
сільського голови с. Білозір’я Станіславу Івановичу
Ковтуну поспілкуватися із своїми сільськими бібліотекарями.
(Проходить відео-спілкування С.І.Ковтуна з працівниками Білозірської сільської бібліотеки).
Зав. бібліотеки: Запрошую наших постійних читачів – членів
юнацького клубу «Едельвейс» першими скористатися
новими послугами нашої бібліотеки.
(За комп’ютерами починають працювати учні старших класів
ЗОШ № 2 с. Червоної Слободи).
Ведуча: Щиро дякую всім, хто брав участь у святковому відкритті вільного доступу до Інтернету в нашій бібліотеці – села Червона Слобода.
Ми щиро віримо в те, що завдяки впровадженню новітніх
технологій, ця бібліотека завжди буде сучасним центром
громадського життя села.
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