Управління культури і туризму
Черкаської облдержадміністрації
Обласна універсальна наукова бібліотека
імені Тараса Шевченка

Даний випуск “Кращі сценарії бібліотек області”
присвячений урочистостям з нагоди професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек.
Містить матеріали Чорнобаївської, Маньківської
РЦБС, які, при творчому опрацюванні, можна використати в роботі бібліотек.
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Звучить мелодія.
На фоні мелодії слова:

У царстві мудрості, історії і тиші
Сценарій святкування Всеукраїнського дня
бібліотек та 30-річчя створення Чорнобаївської ЦБС

Бібліотека – море книг,
Бібліотека – храм науки...
Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!
Вони – це згусток давнини,
Вони – це всіх епох розмова.
Вони прийшли із давнини,
Як наша виспівана мова.

Підготували: В.М. Олійник,
зав. методичного відділу,
Л.М. Цилуйко, провідний
методист Чорнобаївської ЦРБ
Зала святково прикрашена.
Вздовж вікон розташовані книжкові виставки, композиції із штучних квітів.
В центрі – емблема свята.
Розміщені вислови про книгу:
Найбільший скарб – хороша бібліотека (В.Бєлінський).
Могутньою силою володіє друковане слово
(М.Шелгунов).
Книга – чудова квітка людської культури.
Якщо посіяв розумне, добре, вічне, чи ж треба його косити? (М.Рудий).
Книжка мовчки все розкаже (Українська народна
приказка).
З книжних слів набираємося мудрості й стриманості (Нестор Літописець).
Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу, – це джерела мудрості (Нестор Літописець).
Любов до книги – необхідна умова загальної культури людини. Без неї неможливо стати хорошим спеціалістом у будь-якій галузі знань (М.Амосов).
Бібліотеки – важливіше всього в культурі
(Д.Ліхачов).
В залі почесні гості — представники районної державної адміністрації, районної ради,
ветерани бібліотечної справи.
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В.І: Доброго дня, шановні бібліотекарі та гості нашого
свята! Сьогодні ми зібрались у цій святковій залі з нагоди
професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек, яке
об'єднує в собі 30-річний ювілей централізації бібліотечної
мережі району, 75-річчя утворення районної бібліотеки для
дорослих та 55-річчя районної бібліотеки для дітей.
Тут нині присутні люди, ясі все своє життя зберігають
диво людського творіння, скарбницю людських знань – книгу.
В.ІІ: Бібліотека... Стародавня і вічна скарбниця людського розуму.
Бібліотека – це не тільки книги. Це – концентрат спресованого часу, поєднання тисячоліть людської думки, перенесеної в життя. Це не просто сховище земної мудрості,
це своєрідний оазис, де кожен пов'язує свою долю зі світом
цивілізованої культури.
Ми зацікавлюємося і вчимося в бібліотеках. Тут відбувається таїна знайомства з першою казкою, тут зустрічаються покоління, народжуються вчені, поети і винахідники,
тут дістають перлини невичерпних знань тисячолітньої давнини.
Заходячи в бібліотеку, ви потрапляєте до храму збереженого часу, нехай і не найпередовішого, але найсучасні4

шого мислення, найсучаснішої літератури і ніби стаєте його
часткою.
Читець:
Сьогодні свято храму книг.
Бібліотеки славне свято.
Зібрались ми у залі цій
Щоб теплих слів сказать багато.
Щоб возвеличить до кінця
І щоб віддати щиру шану
Усім. Усім працівникам,
Що відкривають двері храму.
Що в наш такий нелегкий час
Знайшли до кожного стежину
І зацікавили дитину,
Яка пішла у перший клас.
Ви віддаєтесь до кінця.
За це вам дуже вдячні люди.
Без книг, без бібліотек
У нас майбутнього не буде!
В.І : Будь-яке свято – це завжди багато щирих , вірних
друзів, це теплі слова вітань. Не виняток і наш день, шановні бібліотечні працівники. Нас прийшли привітати представники місцевої влади в особі її перших керівників, які
всіляко допомагають нам, опікуються культурою краю:
Голова районної ради Юрковський Олександр Юрійович та заступник голови райдержадміністрації Ляпкало Євдокія Іванівна
Надається слово гостям.
Читець:
Стоять рядами книги на полицях
І манять нас до себе так вагомо,
Що забуваєм ми про все на світі,
Книжки від нас відводять навіть втому.
Бібліотекарів чутливі руки
Знаходять книгу до душі любому.
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І ти уже такий щасливий
Із новим «другом» йдеш собі додому.
Нам книга – друг, учитель і порадник.
Ця істина проста і всім відома.
Бібліотекарів сьогодні свято,
Тож читачів їм побажаймо море.
І нових книг, добробуту, зарплати,
Всього того, що не чуже людині.
Отож вітаєм вас сьогодні з святом
І шлемо побажання ми вам щирі.
Музичне вітання
В.І: Історія бібліотечної справи в нашому краї бере свій
початок з давнини. На початку XX ст. в Чорнобаї діяли невеличкі бібліотеки при церковно-приходській та земській
школах.
Відомими були народна бібліотека з читальнею в
с.Жовнино, приватна бібліотека О. Знаменського у Воронинцях та велика на той час книгозбірня в маєтку княгині
Кантакузової-Сперанської в с. Велика Бурімка. Під час революції ця бібліотека була спалена, книги горіли, за розповідями очевидців, майже 2 тижні.
В.ІІ: Помітного розвитку набула бібліотечна справа в 2040-х роках минулого століття. З поширенням серед населення письменності з’явилась потреба в створенні масових
бібліотек. Вони розміщувались в сільських клубах, які почали будуватись в нашому краї.
На 1927 рік в Чорнобаї існувало 5 бібліотек – це 1 шкільна та невеличкі бібліотечки (подібні до хат-читалень) при
клубах колгоспів. В с. Іркліїв на той час діяла одна бібліотека, а до 1939 року їх стало три.
Потреба в книзі, в користуванні бібліотекою постійно
зростала і мала неоціненне значення в духовному розвитку
селян. Бібліотека збирала всіх – і старих і малих. Саме тут
проводились репетиції драматичних колективів, обговорю6

вались книги. Люди похилого віку приходили сюди, щоб почути живе слово, бібліотекар читав їм газети, книги, вчились напам'ять вірші з "Кобзаря" Т.Шевченка.
В.І: 3 1933 року розпочала свою діяльність Чорнобаївська районна бібліотека, яка координувала роботу бібліотек району. Завідував Григорій Якович Ткаченко, який був
делегатом 3 з'їзду бібліотечних працівників республіки в
Харкові.
Бібліотека знаходилась у приміщенні клубу в центрі селища і налічувала 20 тис книг. Вже на той час в бібліотеці
проводились читацькі конференції, обговорення книг.
В.П: В роки Великої Вітчизняної війни бібліотека була
спалена ворогом. Та вже в жовтні 1943 відразу, після визволення Чорнобаю, вона відновила свою діяльність, розмістившись в хаті Якова Стефановського. Люди зносили кни
ги, врятовані під час пожежі, а також дарували бібліотеці
свої.
В повоєнні роки бібліотекою завідувала Віра Євминівна
Боровик, бібліотекарем працювала Мірошніченко Настя
Сергіївна, пізніше – Авраменко Марія Родіонівна.
В.І: В кінці 40-х років до району прибули перші спеціалісти: Чорненко Оксана Дмитрівна, Саливон Параска Іванівна, Неділько Олександра Костівна.
( На екрані фото перших бібліотекарів)
Згодом районну бібліотеку для дорослих очолив Авраменко Дмитро Іванович, дитячу – Шпак Андрій Ілліч. Бібліотекарями працювали Авраменко Марія Родіонівна, Кічко
Сталіна Савеліївна (методист, пізніше стала викладачем
Київського інституту культури), Чала Олександра Петрівна
– завідувачка читального залу. В цей період книжковий
фонд бібліотеки збільшився поповненнями з бібколектора
та за рахунок місцевих коштів, значно зросла кількість читачів.
1959 року в районі нараховувалось 14 бібліотек. Існували також бібліотеки при клубах, профспілкові.
В районі уже було чимало спеціалістів.
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(На екрані фотографії ветеранів).
В.ІІ: Саме ці люди стояли біля витоку створення бібліотечної мережі району. Це вони присвятили цій, на перший
погляд, простій і тихій, а насправді нелегкій, праці своє
життя, це вони багато років тому прийшли в бібліотеку, тут
залишилися, знайшовши в цьому своє покликання.
Честь і хвала Вам, шановні за подвижництво, за працю,
за відданість справі.
Для присутніх на святі ветеранів в дарунок звучить пісня.
Вручення квітів. Музичне вітання
В.І: Починаючи з 1962 року районну бібліотеку для дорослих очолила спеціаліст з вищою освітою Новохатько
Люба Михайлівна, беззмінний директор понад 30 років.
Новим етапом у розвитку бібліотечної галузі району
стало рішення Чорнобаївської районної Ради народних депутатів від 24 травня 1977 року № 194 “Про централізацію
сітки державних масових бібліотек Чорнобаївського району
Черкаської області”, яким всі сільські бібліотеки району об'єднано в єдину централізовану бібліотечну систему.
Саме на очолюваний Любою Михайлівною колектив, ліг
весь тягар об'єднання бібліотек.
Шановна Любо Михайлівно!
Нехай сплетуться у квіткові грона
Слова подяки й щирої хвали,
Бо скільки літ Ви ЦБС району
Так вміло, чітко, впевнено вели.
Це ваші болі і печалі,
Невтомна праця – лінія тверда,
Хай Вам життя простелить світлі далі,
Щоб ви була невтомна й молода.
Весела, енергійна і завзята,
Щоб впевнено ішли через літа,
І хай дарує доля світлі свята,
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Міцне здоров'я років хоч до ста.
Запрошуємо Любу Михайлівну до слова
В.ІІ: Шановна Любо Михайлівно! Нехай життя Ваше наповнюється радістю і спокоєм, а серце ще багато років відчуває людське тепло і ласку. Настрою бадьорого, духу молодечого додасть вам пісня.
Для мене книга – світло дня,
Бібліотека – зорі ночі,
Моя сім’я, моя рідня,
Мій розум, серце моє, очі.
Без неї я не проживу,
Вже як без вирію лелека...
Я і крізь вічність оживу
В отім святім – бібліотека.
В.II: Професійне свято, свято установи – нерозривні між
собою. І це завжди є своєрідним підсумком зробленого, досягнутого. Бібліотеки повсякчас працювали і працюють в
тісній співпраці з відділом культури і туризму. Тож запрошуємо до слова начальника відділу культури і туризму Ларису Степанівну Орду.
Виступ
До вітального слова запрошуємо директора ЦБС
Світлану Василівну Мосійчук
Вітання директора
В.ІІ: Ще вчора професія “бібліотекар” означала: книжку
видав, книжку прийняв. Ще вчора одні люди вирішували за
інших, що їм читати, а кого читати “не належить”, і табу цензури, здавалося, не скинути ніколи.
Сьогодні ж бібліотечна справа є професією, що вимагає
від працівників постійного пошуку, роботи над собою, удосконалення професійних знань. Бібліотекар є посередником між читачем та світовою інформаційною мережею. Са9

ме бібліотека надає читачам доступ до світової мережі Інтернет.
В.І: Особливим багатством бібліотек завжди були і будуть її кадри – талановиті, досвідчені, кваліфіковані спеціалісти, безмежно віддані своїй справі. У Чорнобаївській
бібліотечній мережі таких багато. Тож хочемо відзначити
кращих з них:
В.ІІ: В номінації „Кращий бібліотекар року” було враховано професійність, ініціативність, енергійність працівника,
а ще його людські якості, адже бібліотекар не тільки книгар,
він і душ людських лікар. І такі люди є серед нас. Це Лещенко Наталія Михайлівна, завідувачка Лихолітської СБФ.
В.І: В номінації “Краща бібліотека” визначені Тарасівська СБФ (завідувачка Городнича Віра Яківна) та Жовнинська
СБФ (завідувачка Шкурка Зоя Григорівна). Жителі сіл щиро
і захоплено розповідають про своїх бібліотекарів, які завжди знайдуть потрібний матеріал, порадять цікаву книгу,
вислухають і підтримають.
В.ІІ: В номінації „Думаємо, шукаємо, втілюємо” розглядалися претенденти, багатогранні за своєю вдачею, талантами, здібностями, справами. Перевагу віддали прекрасним бібліотекарям: Головко Галині Захарівні (с. Велика Бурімка), Лазоренко Катерині Василівні (с. Скородистик).
В.І: Всі бібліотекарі віддані обраній справі, але особлива вдячність тим, хто працює з читачами-дітьми. В спеціальній номінації „Я душу кладу на долоні” нагороду отримують головний бібліотекар районної бібліотеки для дітей Головня Тамара Сократівна та завідувачка Комінтернівської
сільської бібліотеки Шпілінова Наталія Семенівна.
В.ІІ: В номінації „Талант дарують людям” нагороду
отримують автори багатьох оригінальних сценаріїв, ентузіасти, захоплені люди з творчою вдачею Бреус Віта Григорівна (районна бібліотека для дітей) та Дзюба Тетяна Василівна (с. Тимченки).
В.ІІІ: Є в нас бібліотеки, в яких завжди затишно, чисто,
особливу увагу привертають книжкові виставки, а працівник
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огорнутий аурою добра, душевного тепла. В номінації
“Особливий клімат бібліотеки” нагороди отримує Папуша
Надія Іванівна (с. Франківка).
В.І: Інколи в житті кожного із нас бувають хвилини зневіри в те, чому присвятив своє життя. Невелика зарплата,
бракує коштів на літературу. Але коли роздумуєш, то розумієш, – жодне багатство в світі не зрівняється з книгою. В
номінації „Господиня книжкових полиць” нагороди отримують Онищенко Наталія Петрівна (с. Лукашівка) та Саражин
Світлана Іванівна (с. Москаленки).
В.ІІ: В наших бібліотеках зустрічаються цілі покоління :
діти, батьки, дідусі і бабусі. Тут народжуються вчені і навіть
кохання приходить сюди. В номінації по керівництву сімейним читанням „Разом весело читати” нагороду отримують
Горбенко Валентина Петрівна, завідувачка відділу обслуговування ЦРБ та Дмитренко Віра Іванівна (с. Придніпровське).
В.ІІІ: Бібліотечне покликання... Це коли частиною твого
життя стають люди та книги. Коли радо зустрічаєш читача,
пропонуєш йому літературу, просто поговориш, вислухаєш
людину і ...пам'ятаєш своїх читачів. В номінації „Життя бібліотеки – її читачі” нагороди отримують Савченко Ніна Іванівна (с. Малі Канівці) та Кузіна Лідія Іванівна (с. Васютинці).
В.І: Про те, як ці бібліотекарі вирішують фінансові питання, як шукають спонсорів, можна написати роман, але
чого не зробиш заради читачів. За визначенням академіка
Ліхачова: “якщо бібліотеки не заливаються водою і мають
гарне приміщення, багатий книжковий фонд, очолюються
не випадковими людьми, а професіоналами – культура не
загине в такій країні!” В номінації „Відданість своїй справі”
нагороджуються Бурган Інна Анатоліївна (с. Хрестителеве)
та Телюк Галина Миколаївна (с. Мала Бурімка).
В.ІІ: Ви знаєте, що Ніка – богиня Перемоги, це – символ
сьогоднішнього бібліотекаря, адже в наших рядах тільки ті,
хто отримав перемогу над суспільним уявленням про “сіру
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мишку” та перемогу над собою, бо залишився вірним своїй
роботі. В номінації “Вибір на все життя” нагороду отримують працівники районної бібліотеки Косенко Ніна Федорівна та Свиденко Надія Романівна.
В.І: За активну участь у громадському житті бібліотечного колективу, організацію змістовного культурного дозвілля
нагороджується Ковальчук Тамара Анатоліївна, голова
профспілки бібліотечних працівників району.
В.ІІ: Бібліотекарі – не тільки майстри своєї справи, але
це й люди з різнобічними інтересами, талантами. Серед
наших колег – прекрасні майстрині народної вишивки, килимарства, лозоплетіння. В номінації “Народна майстриня”
нагороджуються Завалко Ніна Валентинівна (с. Лящівка) та
Давиденко Ольга Андріївна (с.Крутьки).
В.І: Бібліотечна справа на селі особливо тісно переплітається з роботою клубних закладів. І тут розкриваються
всі таланти наших жінок. Майже всі вони чудово співають, є
учасниками творчих колективів. В номінації “Золотий голос
бібліотеки” відзначаються Давиденко Ольга Андріївна (с.
Крутьки) та Бишовець Лілія Василівна (с. Мельники).
Побажання:
В день свята Всевишнього стану благати
Щоб слав, книгарі, вам достойну зарплату
Щоб дав вам сердечним побільше часу
Побачити сонця і неба красу.
Щоб завжди усміхнені йшли на роботу
Щоб вас не тривожили зайві турботи
Хай Бог посилає достаток у дім
Бо то не для вас огороди і хлів.
Нехай пощадить ваші руки й серця
Й пошле вам надію й любов без кінця
А ще додаєм до свого побажання
Щире й сердечне музичне вітання.
Музичне вітання
В.ІІ: Сьогодні наша бібліотека – це і центр відпочинку,
духовності, це й Інтернет-центр, в якому є можливість без12

Був плідним, як багата осінь.
І кожен день, що йде новий,
Хай тільки щастя вам приносить!

коштовно попрацювати. Та найбільше, чим пишається бібліотека нині, – це наші читачі.
Запрошую до слова найактивнішого нашого читача:
_______________________________________________
Вітальне слово. Вірш

Нові книги, щоб купляли
Більше й більше з року в рік,
Щоб були просторі зали,
Нові меблі й дах не тік.

Не буду творити щедрих декларацій,
Підлиз-мандригалів чи стоптаних од, –
Я тільки скажу, що із вашої праці
Росте, хорошіє розумний народ.
Маленька зарплата, велика клопота,
Вузенька ділянка, широкий почин...
Говорять базіки: «Легенька робота»...
Та чом же не має між вами мужчин?
Мені перед вами пишатися рано,
Та я сподіваюся: прийде пора...
Ось я відірвуся від телеекрану,
Простіше сказати – від телешнура.
Втечу від хокею, втечу від естради,
Де оплески клянчить відомий партач
І ось перед вами радесенький-радий
Стоїть невмирущий і вірний читач.
Тож щиру подяку складаю вам радо,
За те, що ви робите людям добро,
У день такий славний всіх слів буде мало,
Стаю на коліно, схиляю чоло!

Щоб в стосунках з читачем
Мали вдачу щиру.
В колективі зичим вам
Злагоди і миру.
Щоб незгоди й негаразди
Мимо вас летіли.
Щоб були в вас молоді
І душа і тіло.
Сили вам, наснаги,
Мужності й терпіння.
І щоб книги не псували
Деякі створіння.
Щоб не дивлячись на всі
Невдалі реформи,
Ви ніколи не втрачали
Прекрасної форми!

В.І: Привітати нас зі святом прийшли і найменші читачі.
(Виходять діти)
Добрий день вам, люди добрі!
Щиро з святом вас вітаєм,
Мудрі, знаючі, тактовні –
Ми сьогодні вам бажаєм:

Хай слова подяки і любові
Звучать сьогодні щохвилини.
А від мене цей букет чудовий –
Від читача, прихильника, мужчини!
(Хлопчик стає на одно коліно, даруючи глядацькій залі
символічну корзину квітів)

Щоб ваш невтомний, чесний труд
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В. І: Не можемо сьогодні не згадати про наших ювілярів.
В ці вересневі дні святкує 50-річний ювілей Лещенко Наталія Михайлівна, завідувачка Лихолітської СБФ та 70-річний
ювілей – ветеран бібліотечної справи Войцях Люба Григорівна.
29 вересня святкують свій день народження наші працівники Ліда Володимирівна Рожко, провідний методист
ЦБС та бібліотекар Новоукраїнської СБФ Рижова Жанна
Анатоліївна. Тож шановні іменинники
Бажаємо вам щастя і достатку,
Ясного неба і тепла.
В житті – лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім'ї – уваги і добра.
Прийміть в подарунок з нагоди свята
музичне вітання
На фоні ліричної мелодії читаються слова.
На екрані – слайди фото бібліотечного життя мережі

ємо Вас, шановні бібліотекарі, в знак шани і поваги до вашої професії, якою ви освячуєте людські душі.
Хай осінь снує павутину,
Хай бабине літо цвіте,
У кожен палац і хатину,
Ви слово добра несите
І скромні, і добрі, і щирі
Відкриті серця для людей
Бажаю вам щастя і миру,
І здійснення творчих ідей.
Тож ще раз щиро вітаємо Вас, дорогі друзі, колеги, з
професійним святом та ювілеєм бібліотечної мережі. Бажаємо творчості і натхнення, щастя, добробуту та любові
вам і вашим родинам. Наше свято співпадає з християнським святом Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Тож
віри Вам у власні сили, надії на те, що наша праця буде
достойно визнана, любові наших користувачів і мудрості у
здійсненні великих планів.
Всього Вам доброго!
Звучить музика

Коли відлітають лелеки
У теплі, далекі країни
Святкують День бібліотеки.
Шановні колеги мої
І скромні, і добрі, і щирі,
Відкриті серця для людей
Бажаю вам щастя і миру,
І здійснення творчих ідей
На фоні музики:
Цим запашним короваєм – символом щедрості матінкиземлі, який увібрав у себе і щедрі весняні дощі, і теплі промені сонця, і піт селянина, і перший крик дитини, і ніжну посмішку матері, і професійне мистецтво пекаря, – пригоща15
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Вони дарують людям мудрість книг

Завжди у храмі хай панує спокій,
Благополуччя й щедрість книжних нив.
Щоб не спішили швидко бігти роки,
Нехай багато гарних буде див.

Сценарій свята Всеукраїнського дня бібліотек
Підготувала:
Т.В. Шинкаренко,
методист Маньківської ЦРБ.

До вас, хранителі чудес книжкових,
Нехай приходять вдячні читачі.
Я зичу вам удачі і любові,
Хай тепло й затишно в Вас буде на душі.

Зала святково прикрашена. Присутні працівники
бібліотек, керівники району, гості.
Звучить «Вальс» Й. Штрауса. Виходять ведучі і на
фоні мелодії читають:
1 ведучий: Коли у вересні кружля осінній лист
І ллється з неба сонячне проміння,
Вшановуєм бібліотечний хист,
Бібліотечну мудрість, працю, вміння.

2 ведучий: 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек,
свято загальнонародне, бо через бібліотеки на різних етапах життя проходить все населення країни. Це свято численної категорії працівників культури – бібліотекарів, за
словами художника і філософа Реріха “Перших вісників
Краси і Знань”, тих, хто зберігає і передає нащадкам найдорожче, що накопичило людство – інтелектуальний доробок, хто професійно виконує свої обов'язки і відкриває читачам красу і силу слова, несе їм “розумне, добре, вічне” –
книгу. Адже бібліотеки є єдиною надійною і незнищенною
пам’яттю людського роду.
1 ведучий: Щиро вітаємо вас, бібліотечні працівники
та шанувальники книги. Бажаємо, щоб бібліотечна нива
колосилася добірними зернами людської мудрості, які щедро засіваєте в стінах своїх бібліотек, де зростатимуть нові
покоління мудрих і допитливих шанувальників книги. Щастя, міцного здоров'я, невичерпного оптимізму Вам! Щоб вистачило наснаги, молодецького запалу для нових творчих
здобутків і звершень!
2 ведучий:
Якщо тривога на душі чи смуток серце огортає
Відкрити книгу поспіши, бо друга кращого немає.
Забудеш негаразди враз, якщо в руках хороша книга
І зникне марево образ , байдужості розтане крига.

Бібліотечна праця – то любов.
Любов до книги, до знання, науки.
Щодня для читачів ви знов і знов
Берете мудрість вікову у руки.
У храмі книжному, у тиші віковій
Хати біляві і сади Шевченка,
Франкове слово – вічний буревій,
І зачарована Десна Довженка.
Тут Симоненка лебеді летять
І журно ходить одинока Мавка,
Казкові гуси-лебеді не сплять.
В неволі плаче десь Маруся-Богуславка.
В книжках — і сум, і біль і щастя, й горе,
Кохання і розлука – вічний щем,
Історія, сучасність, річка, море,
Незвіданих стежок багато ще.
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І тепла хвиля набіжить, відкриється краса навколо,
Відчуєш радості ту мить, прожито день - це так чудово.
Пораду слушну книга дасть, відкриє двері в світ казковий,
Знання віків вам передасть, засіє зернами любові.

Сьогодні свято храму книг, бібліотеки славне свято,
Зібрались ми у храмі цім, щоб теплих слів сказать багато.
Щоб возвеличить до кінця і щоб віддати щиру шану
Усім, усім працівникам, що відкривають двері храму.

Бібліотека – книги дім, запрошує усіх ласкаво,
Панує затишок у нім, тут мудрість ходить величаво.
Тут кожен день немов би свято, добра струмує джерело,
І друзів знайдеш тут багато.. .Так є, так буде й так було.
1 ведучий: Віками книги збирають людську мудрість.
Книги стали для нас такою ж необхідністю як земля, чисте
небо над головою, як хліб насущний на столі. Важко навіть
уявити, як би розвивалася культура планети Земля, коли б
не було винайдено книгу.
2 ведучий: Віра, Надія і Любов знову зібрала нас у цій
залі, щоб віддати шану найвідданішим, найкращим працівникам – бібліотекарям, людям, які бережуть книги, навчають і виховують, пропагують літературу українських і зарубіжних авторів, виступають ораторами і слухачами, декламаторами і порадниками.
1 ведучий: Існують поняття “домашнє вогнище”, “вогнище культури”. З давніх-давен повелося, що вогонь, вогнище, повинна підтримувати жінка. Мабуть тому в бібліотеках працюють в основному жінки, які бережуть духовне
тепло, так потрібне людям.
2 ведучий: Бібліотека – це не тільки сховище літератури, це – цілий світ, відкритий кожному, хто любить книгу.
Коли ми говоримо слово “бібліотека”, то уявляємо собі духовне місце, куди можна завжди прийти, де зустрінеш бібліотекаря - людину, яка рада допомогти у пошуках істини,
підібрати необхідні книги, дати пораду. Бібліотека для багатьох людей частка їхнього життя.
1 ведучий:
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Що в наш такий нелегкий час знайшли до кожного стежину,
І зацікавили дитину, яка пішла у перший клас.
Ви віддаєтесь до кінця за це вам дуже вдячні люди.
Без книги, без бібліотек, у нас майбутнього не буде.
2 ведучий: Великі мислителі древності і сучасності
називали бібліотеки “пам’яттю людства”. Але без бібліотекарів-провідників у книжковому лабіринті ці книги мовчать,
не знаходять свого читача. Особливу книжкову атмосферу
в нашій ЦБС створюють її працівники. З роками вони змінюються, але на зміну приходять інші, захоплені своєю
професією люди, які зберігають і продовжують бібліотечні
традиції.
1 ведучий: В Маньківській ЦБС працюють 46 бібліотекарів. Нас багато і всі ми різні, але нас об’єднує наша
професія. Наша робота можливо малопомітна, та дуже
необхідна. Це ми обробляємо гори нової і зношеної літератури, це ми поспішаємо виконати замовлення читачів на
абонементі і в читальній залі, це ми намагаємось зацікавити
читачів книжковою виставкою чи літературною годиною, це
ми ведемо за собою в країну незвіданого і таємничого, що
має таку гарну назву – КНИГА.
2 ведучий: В цей осінній погожий день ми висловлюємо
подяку всім працівникам бібліотек Маньківщини, які щоденно сіють добре, вічне, несуть у люди мудре слово, безцінне багатство – книгу.
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1 ведучий: Сьогодні ми вшановуємо тих, хто присвятив
цій нелегкій праці все своє життя, хто багато років тому
прийшов до бібліотеки. Залишився і тут знайшов своє покликання. Це – ветерани бібліотечної праці:
Мурза А.Д., Хоменко Л.С., Осадча Т.А.,
Бойченко Л.Г., Чередайко Н.Б.,
Довбуш О.С., Драюк С.В.. Возовіт Н.І.
2 ведучий: Сьогодні на святі присутні люди, які все своє
життя віддали бібліотеці і зараз перебувають на заслуженому відпочинку. Це:
Таран Г.Л., Цвинтарна Л.М., Мельничук С.Й.,
Іскра М.Ф., Слободяник Н.П., Бурлака О.Д.
1 ведучий:
Прийміть вітання наші щирі, хай ваша доля розквіта,
Нехай в здоров’ї, щасті, мирі, проходять всі ваші літа.
2 ведучий:
Бажаємо вам добра і удачі без ліку,
Міцного здоров'я і довгого віку.
Миру і злагоди світлої в хату,
Днів, якнайбільше гарних багато.
Хай обминають болі й тривоги,
Стеляться рівно життєві дороги.
1 ведучий:
Хай вас зігріває людська теплота,
За все, що зробили, за ваші літа.
Хай сонце вам ніжно сміється,
Хай все у житті вам вдається.
2 ведучий:
Доля найкраща хай з вами іде.
Вдячність велику прийміть від людей,
Щастя, здоров’я і довгих вам літ,
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Щирі вітання наші прийміть!
Прийміть музичний дарунок
1 ведучий:
В бібліотеці часом тихо, а часом гомін між людьми.
Це споконвічне царство книги й господарюєм в ньому ми.
Хтось скаже ніби ця робота спокійна й зовсім незначна,
Та є і в нас свої турботи, печалі й радості сповна.
Ми цю професію обрали і долі іншої нема,
Якщо комусь в пригоді стали - життя прожите не дарма.
Життєву мудрість і натхнення черпаєм із хороших книг
І всі відомі в світі вчені не стали б вченими без них.
А ми немов маяк у морі тих швидкоплинних кораблів,
Ведем в книжковому просторі своїх завзятих читачів.
2 ведучий: Визнання до людини приходить з роками через її знання, уміння, ставлення до інших людей. Розум, серце, душу упродовж усіх років своєї благородної праці бібліотекарі віддають своїм читачам. Ці привітні, добрі, працьовиті
жінки ще й чудові організатори масових заходів. Вдало підібрана література для книжкових виставок, добра, мудра порада, вчасно виконана бібліографічна довідка – це притаманні якості бібліотекарів: Широкопояс О.І., Ткаченко О.В.,
Соснюк Г.С., Музики Г.О., Проценко Л.М. ,Плахтій Л.М., Бас
С.М., Пархоменко Г.Г., Редьки О.В., Забейди Л.А., Ковпатюк
С.В.
1 ведучий:
Із святом сьогодні ми вас вітаємо
І дуже сердечно і щиро бажаємо:
Хай щастя і радість ллються рікою,
Щоб ви не стрічались ніколи з журбою.
Хай пісня дзвінка виграє на вустах,
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Хай смутку й печалі не буде в очах,
Хай радість панує у вашій світлиці,
Хай золотом сяє колосся пшениці.
Хай доля дарує вам щирі хвилини
У дружному колі та колі родини.
2 ведучий:
Хай буде радість, а журба хай згасне,
Приносять весни ніжність і тепло.
Нехай же вас вітає сонце ясне,
Дарує щастя, радість і добро.
Нехай не зрадить вам здоров'я,
Хоч рік за роком проліта,
Хай буде вдячність від дітей і друзів
І щедрою залишиться душа.
Для вас, шановні, та для всіх присутніх,
музичне вітання.
1 ведучий: Дуже часто оточуючі вважають, що професія бібліотекаря скромна, непомітна і проста. Та ми знаємо,
що професіоналом в нашій справі стати дуже не просто.
2 ведучий: Бібліотекар-провідник, який допомагає книзі
знайти дорогу до читацького серця. Бібліотекар - перший
провісник чарівності і краси. Саме він з тихих книжкових
полиць добуває слово для просвіти духу. Жодні технології
в обслуговуванні відвідувачів не зможуть замінити привітне
і досвідчене слово бібліотекаря.
1 ведучий:
І знов нас у мандри запрошують книги,
В далекі часи, в дивовижні країни.
Відкриються нам таємниці великі,
Знайдемо ми справді безцінні перлини.
Нехай не минає вас байка чи казка,
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Хай міфи і вірші у душу вам линуть,
Та тільки уважно читайте будь-ласка,
Тоді лиш почуєте слово нетлінне.
І мудрі поради і жарти дотепні,
Думки, що летять крізь кордони і мури,
Усе чим приваблює світ цей безмежний,
Усе це дарує світ літератури.
2 ведучий: Хороший бібліотекар відкриє книжковий
світ, свою працю він любить і поважає. Так можна сказати
про бібліотекарів: Малярчук Н.М., Мазуренко Г.В., Голубенко Т.О., Смакоуз Т.Г., Кловак Г.В., Мельник В.П.
1 ведучий: Шановні колеги! Прийміть щиросердні вітання з професійним святом, побажання здоров’я, щастя,
успіхів, вдячних читачів, цікавих книжкових фондів і удачі в
усьому й завжди.
2 ведучий: Вітаєм вас, друзі, від щирого серця,
Хай радість у вашому домі бринить,
Хай добре ведеться, хай гарно живеться,
Нехай вам у всьому і завжди щастить.
1 ведучий:
Нехай душа у вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все завжди буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, надія, щастя, дружба, вірність
Та вічно не старіюча душа.
Краси і наснаги, здоров'я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.
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А вітанням для вас буде пісня.
2 ведучий: Ви чуєте, до нас, говорять книги,
Ці книги, як спресовані роки.
Неначе грандіозних помислів здвиги
У руслі велелюдної ріки.
Говорить і сьогоднішнє й колишнє
З цих незбагненно цінних сторінок,
Історія в анали все запише
І нам залишить ще один урок.
Урок науки жити і любити
На цій священній дорогій землі,
Де світ людський тривогами сповитий,
Де нас стрічають радощі й жалі.
Як добре, коли люди святять слово
Сльозою серця і вогнем думок.
І те, що ми отут - не випадковість,
Це скарби часу - історичний крок.
1 ведучий: Залишиться онукам і правнукам
Це море книг – безмірна глибина
І кожен, хто візьме ці книги в руки,
Пірне і скарби винесе із дна.
Людські думки говорять із думками
І на душі стає світліше нам.
У морі книг усі ми наче в храмі,
Тож хай святиться цей одвічний храм!
2 ведучий: Кожна книга – мудрий друг, який веде нас у
дивовижний світ, знайомить із прекрасними людьми. Читаючи книгу стаєш розумнішим, сильнішим, добрішим. Завжди допоможе розібратися у світі книг бібліотекар. Наші бібліотекарі своїм ентузіазмом, любов’ю до друкованого
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слова виховали не одне покоління освічених людей. Бібліотекар – розпорядник долі книг, добрий порадник.
1 ведучий: Намагаються наслідувати своїх старших
колег по роботі працівники, які нещодавно приступили до
своїх посадових обов'язків. Це – Майборода Н.В., Оберемок Д.П., Іжко Л.В., Сологуб Н.А.
В цей святковий осінній день бажаємо вам терпіння, наснаги, успіхів в роботі та творчих злетів.
2 ведучий: Бажаєм вам добра і довголіття,
У кожнім домі хай завжди щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.
Хай доля буде, як волошка в житі,
Душа хай буде вічно молода.
Від сонця золота, від неба вам блакиті,
Хай йдуть в минуле горе і біда.
Щоби життя здавалось добрим дивом Єдиним, неповторним і щасливим.
Нехай дарунком для вас буде пісня.
1 ведучий: Бібліотека… .Древня і вічно юна оселя людського розуму, це цілий світ відкритий кожному, хто любить
книгу. Бібліотека – це величезний книжковий храм, джерело ідей, скарбниця думки, що освітлює нам стежку у майбутнє. Ряди книжкових полиць зберігають знання і віковий досвід людства, все життя всесвіту збережено тут.
2 ведучий: Поряд із бібліотекарями тихо і непомітно,
на перший погляд, працюють люди, які дбають про естетичне оформлення наших бібліотек, за чистоту і порядок в
наших других домівках. Сьогодні кажемо “спасибі”: К.П. Хо26

лод - секретарю, О.П. Кисляку – завгоспу, П.С. Осьмаку художнику, В.О. Іващук - техпрацівниці і бажаємо щастя,
здоров’я, радості, удачі.
1 ведучий: Прийміть вітання наші щирі,
Вам ми бажаєм довгих літ,
Здоров’я, сили, долі – повну чашу,
Щоб не старіть ніколи, не хворіть.
2 ведучий: Хай щастя всміхається в домі
І ліку не буде щасливим рокам,
Міцного здоров'я й удачі в усьому
Сердечно ми зичимо вам!
Для вас музичне вітання.
1 ведучий: Дві сили найбільш успішно сприяють вихованню культурної людини: мистецтво і наука. Обидві ці сили поєднані в книзі.
Перша прочитана книжка – це перше знайомство з чарівним світом. Добре і щедре серце, а ще вміння, бажання,
винахідливість потрібно мати бібліотечним працівникам. Це
так важливо – підібрати ключик до дитячого серця і до серця літньої людини, зробити так, щоб кожне відвідування
бібліотеки стало мандрівкою в казку, в далекі таємничі світи. Саме такі люди працюють і творять дива в нашій бібліотечній системі.
2 ведучий: Чим більше людям віддаєш ти, тим більш
лишається тобі. І так буде завжди.
Тож плекаймо вміння віддавати любов і тепло. І завжди
будемо багаті в щедрості серця і думок.
1 ведучий: Давно сказано: хороша робота два століття
живе. Живе і більше, нерідко багато тисячоліть. Якщо не в
матеріальному своєму вираженні, то в людській подяці, пам'яті. За всіх часів, в усіх народів понад усе цінувалися
вміння, професійна майстерність. Хороший бібліотекар має
бути компетентний і в книгах і в людях. Головне, щоб наші
читачі не покидали бібліотеку з почуттям розчарування чи
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невдоволення. Тому, без читача немислима професія бібліотекаря. І сьогодні вас, шановні працівники бібліотек,
прийшли привітати читачі.
Вітання читачів.
2 ведучий: Коли-небудь кращим бібліотекарям будуть
поставлені пам’ятники. Скромна людина, інтелігент, з маленькою зарплатою, з єдиною шляхетною мрією - дати вірні
орієнтири читачу не тільки в світі літератури, але й у житті,
допомогти навчити любити книгу і все життя неквапливо
розмовляти з нею.
1 ведучий: На абонементі чи в читальній залі
Віддаєте ви часточку життя
Олени, Віточки, Людмили і Наталі –
Всіх не згадаєш за моє буття.
Такі завжди ласкаві і привітні,
Ви всі щоденно радуєте нас.
Романи й вірші давні і невічні
Читати даєте нам повсякчас.
Ви з радістю нас завше зустрічали,
Завжди, коли б ми не прийшли,
А в кожної ж є смутки і печалі,
І прикрощі, і сльози, і жалі.
2 ведучий: Чи вчора чоловік прийшов під “мухою”,
Чи заробітну плату не дали,
Чи може посварилися з свекрухою
В вас на обличчях посмішки цвіли.
Хай ваше серце сходило журбою,
А може навіть плакали вночі...
Та ви завжди були самі собою
Так, щоб не здогадались читачі.
Сюди прийшов хлоп’ям хтось, зараз – татко,
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А може навіть скоро стане дід.
Скажу одне : “спасибі вам, дівчатка”,
Що в серці читача лишили слід.
2 ведучий: А зараз вітання від працівників центру
культури і дозвілля.
1 ведучий:
У царстві мудрості, історії і тиші
Проходять ваші весни і літа.
Надворі вітер зелень віт колише,
А потім жовте листя обліта.
На стелажах дитячі сни казкові
І пристрасті і муки і пісні,
І спалахи великої любові, і море знань,
І сяйво муз і сміх.
І ви самі неначе чарівниці,
І зорі вам спускаються до рук,
І прилітають веснами жар-птиці,
Щоб захистити долі від розлук.
Щоб захистити від біди і болю.
Лишайтесь в них, хай розквіта ваш день,
Хай буде вам у цім жорстокім світі
Не одиноко, дорогі жінки,
Хай вам зоря надії вічно світить
І моляться на вас чоловіки.
2 ведучий:
Хай вам зелениться, хай вам весниться
І, хай не сумується, а веселиться,
Хай ваші діти вам радість несуть,
А читачі хай добро бережуть.
Довго бажаємо ряст вам топтати,
Втоми в роботі ніколи не знати,
29

Хай же вам веснами доля сміється,
Хай у житті завжди все вам вдається!

Для вас музичне вітання від працівників
Дитячої школи мистецтв.
2 ведучий: І прямо зараз ми перевіримо кмітливість,
увагу і обізнаність наших бібліотекарів.
До участі в конкурсах ми запрошуємо:
_______________________________________________
(Проводяться конкурси, оголошуються результати)
1 ведучий: Шановні колеги! Ми ще раз вітаємо вас,
бажаємо творчої наснаги, бадьорості і здоров'я. Нехай цей
день підніме ваш настрій. Залишить приємний спогад про
нашу зустріч. Ми дали можливість вам відійти від днів буденних, від постійних проблем і поринути в свято своєї
професії, у світ творчості та й просто поспілкуватися один з
одним.
2 ведучий: Тож дозвольте щиро побажати:
У бібліотеках щоб було тепло,
У фондах книжкових новинок багато,
На день, щоб по 100 читачів в вас було
І як у міністрів зарплати.
1 ведучий: Щоб юність мрійлива і ніжна була,
А зрілість – спокійна і тиха,
Удача до рук щоб завжди вам пливла
І щоб вас обходило лихо.
2 ведучий: Хай будуть лиш добрі сусіди у вас,
Хай друзі приходять на свято,
Хай діти й онуки ідуть повсякчас,
Їх сміх , щоб лунав у вас в хаті.
1 ведучий: В сім’ї хай панує любов й доброта
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І щедра на щастя дорога,
Хай душу зігріє людська теплота і піде у далеч тривога.
2 ведучий: Щоб був у вас хліб і до хліба було,
Достаток рікою хай ллється,
Щоб все про що мріяли, все те збулось.
Хай все у житті вам вдається!
Зі святом Вас, шановні працівники бібліотек!
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