
«Бібліо-фольк-party» 
(сценарій, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек) 

 

Читальний зал прикрашений висловами: 

«Від великого до смішного — один крок», 

«Сміх — відмінні ліки», «Гумор — це серйозно» 

«Як гукне нам рать свята 

покинь ЦБС, живи в раю!» 

Скажем ми: «Не треба раю — 

Дайте ЦБС мою!» 

«Бібліотекарі! Ви обрані богами мостом духовним бути між віками!» 

Звучать позивні свята. 

Ведуча 1. Пані та панове! 

Ведуча 2. Леді і джентльмени! 

Ведуча 1. Мадам і месьє! 

Ведуча 2. Сеньйори і сеньйорити! 

Ведуча 1. Дорогі товариші! 

Ведуча 2. Бібліомани і бібліоманки! 

Ведуча 1. Вітаємо всіх щиро, любі друзі! 

Ведуча 2. В книжковім та інформаційнім крузі! 

Ведуча 1. Вас тут в бібліотечній нашій хаті – 

Ведуча 2. На святі – «Бібліо-фольк-паті»! 

Ведуча 1. (пошепки, але щоб усі чули) Ми ж домовлялися – «На українськім 

книжнім святі»! 

Ведуча 2. Сьогодні ми зібралися у цій святковій залі з нагоди професійного 

свята – Всеукраїнського дня бібліотек. Тут нині присутні люди, які все життя 

зберігають диво людського творіння, скарбницю людських знань – книгу. 

Але ж вони усі живі, яскраві, неповторні, і усі заслуговують на відпочинок. 

Це – по-перше! А по-друге – від нас вимагають нових форм роботи, 

креативного підходу до проведення масових заходів, різних ноу-хау, 

тренінгів, майстер-класів! Тож ми і продемонструємо сьогодні щось 

новеньке, свіжоспечене! 

Ведуча 1. Ну, бібліо, зрозуміло – бібліотечне, фольк – народне, українське. А 

паті — що це за слово?! 

Ведуча 2. Ну, взагалі-то воно має декілька значень, про які можна дізнатися 

зі словника. Але в нашому варіанті найбільше підходить слово паті — у 

тлумаченні «гра», «розвага» від початку і до кінця. 

Ведуча 1.То що, ми будемо сьогодні гратися і розважатися? 

Ведуча 2. А чому б і ні? Ще Шекспір казав, що «весь світ – театр, а люди в 

ньому – актори». Тим більше, що у нас сьогодні свято! 

Уяви! Наше «паті» буде широко висвітлюватися усіма засобами масової 

інформації. Завмерли фотоспалахи, лише відеокамери повільно шурхотять, 

боячись пропустити важливе, яскраве видовище із життя ЦБС. До нас цього 

не робив ніхто. Принаймні, у бібліотечній практиці. 



Ведуча 1.Ну добре, хай буде так! Сьогодні на наш дебют завітала Роман 

Тетяна Павлівна, заступник голови райдержадміністрації, їй привітальне 

слово! 

Ведуча 2. Ми хочемо запросити вас разом із нами здійснити подорож в 

історію становлення книговидавництва та бібліотечної справи. 

(На сцену виходить фараон у хітоні з білого простирадла з жовто-

золотистими краями й поясом, у легкому взутті, з обручем на голові у 

вигляді золотої кобри. В руках у нього – згорток, що імітує книгу-папірус з 

ієрогліфами). 

Фараон. 

Є у мене для душі аптека – 

Так у нас звуть всі бібліотеку. 

Так, я фараон, я цар царів, так, як читач, 

Я жодну книгу ще не дочитав, хоч плач. 

Приспів (розмотуючи папірус): 

Ну хто придумав ці папіруси згортать? 

Не вистачає нервів книгу розмотать. 

О, як час прийде мені у вічність відлітать, 

Можливо, там ці книги зможу дочитать. 

Тож хай раби всі ці папіруси зберуть 

І в саркофазі їх зі мною покладуть... 

(Залишається на сцені. Виходить чоловік в сутані монаха з великою книгою в 

руках, обшитою «шкірою», обкованою цепом з великим замком, гусячим 

пером у правій руці) 

Монах. 

День і ніч гну спину над книжками. 

Все пишу і лину вдаль думками: 

О, навіщо я пішов в монахи? Якби знав, 

То б краще дівчину красиву покохав. 

Приспів: 

Із книг я копії знімаю день у день. 

Рука вже терпне, і перо от-от впаде. 

О, якби мирянином я був, одну б продав 

І дім з землею за ті грошики придбав... 

Я б краще дівчину красиву покохав 

І з цими книгами я б клопоту не мав. 

(Залишається на сцені. Виходить чоловік із сірим під срібло обручем на 

голові, у темному фартуху, з бородою. В руках у нього шрифт або книга 

«Апостол»). 

Першодрукар Іван Федоров. 

(звертаючись до Фараона та Монаха). 

Щоб не терпли спини вам і руки, 

Щоб припинить страждання ваші й муки 

(до глядачів), 

Щоб кожен з вас сьогодні книги міг читать, – 



Придумав шрифт я і друкарський свій верстат. 

Приспів: 

Бібліотека, друже, це життя твоє. 

Бо вчення світло і натхнення всім дає. 

O! нащадку любий, ти цінуй наш труд важкий, 

В бібліотеку йди, бери собі книжки. 

Йколи сідаєш книгу мудрую читать, 

Ти не забудь нас словом вдячності згадать... 

(Ідуть зі сцени). 

Ведучий 2. Розбираючи архіви ЦБС, ми знайшли частівки, присвячені 

поширеному в 1980-х роках бібліотечному гаслу про «стопроцентний охват» 

населення книгою. Їх ми і пропонуємо вашій увазі. 

Ведуча 1. А тепер перейдемо до сучасності. Сьогодні в програмі нашого 

«Бібліо-фольк-party» бібліотренінг «Нові підходи в освітленні терапевтичної 

дії йоги на організм бібліотекаря в процесі обслуговування користувачів». 

Тренінг для вас підготувала методист ЦРБ пані Світлана Ярова. 

(Виходить Методист) 

Методист. Дорогі бібліотекарі! Спеціально для вас я розробила комплекс 

фізичних і розумових вправ, що допоможуть вам з гордістю носити високе 

звання «Бібліотекар». 

Попрошу вийти бібліотекаря для демонстрації вправ. Отже, починаємо! 

Припустимо, до вас надійшов запит від читача. Ви йдете в підсобний фонд і 

шукаєте потрібну книгу. Якщо книга знаходиться на верхній полиці стелажа, 

вам необхідно зробити вправу «Тростинка», (муз. С. Браун «Стоп») 

Поставте ноги на ширину плечей, носками назовні. У цій позиції старанно і 

повільно підніміться на вшпиньки, візьміть потрібну книгу і повільно 

опустіться. 

Для доставки замовленої читачем книги зробіть вправу «Носіння ваги на 

голові». Покладіть книгу на голову і йдіть. Спину тримайте прямо, 

підборіддя підніміть. Для гостроти відчуттів закрийте очі руками. 

Якщо ви вдало і без наслідків усе-таки добралися до кафедри видачі 

літератури, вам необхідно передати книгу читачу. Використовуйте для цього 

оригінальну вправу «Ластівка». 

Руки з книгою витягнуті перед собою паралельно підлозі. Підніміть назад 

випрямлену в коліні нижню кінцівку і віддайте принесене замовнику. 

Примітка:для цієї вправи на абонементі і в читальному залі необхідно 

звільнити позаду кафедри місце, відповідне довжині ніг обслуговуючого 

бібліотекаря. 

Робочий ефект:ця своєрідна манера подачі книги, безсумнівно, сподобається 

читачу, і він стане приходити в бібліотеку все частіше й частіше, що приведе 

до підвищення показника відвідуваності і книгообігу. 

А зараз спеціальні вправи для тих, хто активно освоює комп'ютер. 

Примітка:отже, це вправи для всіх бібліотекарів, бо народна мудрість устами 

директора твердить, що освоєння комп'ютера - спільна справа колективу. 



Перша вправа має назву «Пальці віялом». Уявіть собі, що ви сіли на стілець. 

Спина пряма. Підборіддя пряме. Руки зігнуті тільки у ліктях. Пальці, 

розміщені на «клаві», працюють незалежно від кистей рук та інших частин 

тіла. 

Примітка:просимо взяти до уваги, що тут «клава» – це зовсім не жіноче ім'я. 

Робочий ефект:якщо ви виконуватимете цю вправу постійно протягом 

кожного дня декілька десятків разів, ви через деякий час відчуєте 

непереборне бажання все ж наблизитися до комп'ютера і почати його 

освоєння на нормальному, а не уявному, стільці. Окрім цього у вас з'явиться 

гарна постать, зникнуть зморшки на шиї, остеохондроз та інші хвороби. 

Друга вправа — розумова — має назву «Інтуїтивний інтерфейс». Не 

намагайтеся виглядати розумнішими за комп'ютер – все одно у вас нічого не 

вийде, бо ця машина - витвір колективного розуму. Свій IQможете 

перевірити за допомогою комп'ютерного тесту. А засвоїти ази комп'ютерної 

техніки вам допоможе інтуїтивний інтерфейс. Що таке інтуїція, знають усі. А 

значення слова інтерфейс шукайте у книжці: 

Словник іншомовних слів: 23 тисячі слів та термінологічних сполучень. -К: 

Довіра, 2000. 

Примітка: усі вправи розроблені та опробуванні методистом та директором 

ЦБС. Успіхів! 

Ведуча 1. Бібліотека – добрий чарівник, до якого приходять ледь навчившись 

читати, тамуючи хвилювання, просять «записати». Сьогодні всіх 

бібліотечних працівників прийшли привітати діти від читацького активу 

центральної дитячої бібліотеки. 

(Входять діти) 

1. Добрий день вам, люди добрі! 

Щиро з святом вас вітаємо 

Мудрі, знаючі, тактовні - 

Ми сьогодні вам бажаємо: 

2. Щоб ваш невтомний, чесний труд 

Був плідним, як багата осінь. 

І кожен день, що йде новий 

Хай тільки щастя вам приносить! 

3. Нові книги щоб купляли 

Більше й більше з року в рік. 

Щоб були просторі зали, 

Нові меблі й дах не тік. 

4. Щоб в стосунках з читачем 

Мали вдачу щиру. 

В колективі зичу вам 

Злагоди і миру. 

5. Щоб незгоди й негаразди 

Мимо вас летіли. 

Щоб були в вас молоді 

І душа і тіло. 



6.Сили вам, наснаги, 

Мужності й терпіння. 

І щоб книги не псували 

Деякі створіння. 

7. Щоб не дивлячись на всі 

Невдалі реформи 

Ви ніколи не втрачали 

Прекрасної форми! 

8.Хай слова подяки і любові 

Звучать сьогодні щохвилини. 

А від мене цей букет чудовий – 

Від читача, прихильника, мужчини! 

(Хлопчик стає на одне коліно, даруючи аудиторії букет квітів) 

Ведуча 1. А зараз рекламна пауза. 

(За столом сидять Бібліотекарі, п'ють чай.) 

Бібліотекар 1. Той самий смак, той самий чай! 

Бібліотекар 2. Так це та сама пачка, що завалилася за стелаж в 1976 році! 

(Бібліотекарі йдуть за куліси) 

Ведуча 2. Дорогі глядачі, випряміть спини, підтягніть животики і 

посміхніться. В нашому Бібліофолькпаті - книжково-бібліотечні анекдоти і 

жарти. 

Бібліотекар 1. Що новенького сьогодні? 

Бібліотекар 2. Та зайшов до нас новий українець і говорить: «Лечу до 

Америки, дайте що-небудь почитати в літаку». 

Я питаю: «Вам щось легше?» А він відповідає: «Мені все одно, я ж на 

літаку». 

Бібліотекар 1. А до нас у відділ прийшла розгнівана читачка і говорить: 

«Вчора я узяла у вас книгу «Як стати мільйонером». Прийшовши додому, 

побачила, що половину сторінок вирвано». 

Бібліотекар 2. Як же ти вийшла з положення? 

Бібліотекар 1. Я їй відповіла: «Нічого страшного, півмільйона вам теж не 

зашкодять». 

Бібліотекар 2. А у мене читач запитав: «У вас є книга «Як уникнути сплати 

податків»?» Мені довелося йому відповісти: «Так, але ми її видаємо разом з 

Кримінальним кодексом». 

Бібліотекар 1. А ось така ситуація: два читача в бібліотеці. Перший: 

«Передрищенко, дивись, яка чудна хвамилія!». Другий: «Яка?». Перший: 

«Мамин-Сибіряк!». 

Бібліотекар 2. А мені сусідський дід розказував. Прийшов його онук із 

бібліотеки. Дід його і запитує: «Тобі сподобалося у бібліотеці?». «Дуже» – 

«Ну, а як бібліотекар?» — «Знаєш, діду, якби не різниця у віці...» 

Бібліотекар 1. Різні читачі приходять до нас у бібліотеки, і різні випадки 

бувають. Ось і таке могло трапитися. Суддя - Підсудному: «Чи признаєте ви, 

що у п'яному стані намагалися пройти в бібліотеку?» Підсудний: «Звичайно, 

ваша честь. В тверезому мені б це і в голову не прийшло!» 



Ведуча 1. Яка зараз молодь пішла. Жах! Одна прийшла влаштовуватися до 

нас на роботу за оголошенням. І стільки про себе наговорила. І що освіта 

вища, і стаж великий, і все вміє. А з'ясувалося  – нуль без палички. І 

найцікавіше, у відповідь на мої претензії, чому обдурила, вона мені заявила: 

«Так ви ж самі в оголошенні написали, що потрібен працівник з великою 

уявою і фантазією». 

Ведуча 2. Ой, чи мені почулося, чи й справді цокання підків? 

Ведуча 1.Та це ж козаки приїхали нас зі святом вітати! 

Слово надається  

(Бібліотекарів вітає представник місцевого козацтва) 

Ведуча 1. (дивлячись услід козаку)Ну чисто тобі Богдан Хмельницький! 

Ведуча 2. Ви не повірите, але у нас в гостях сьогодні не тільки козаки. До нас 

завітав іноземний гість. 

(З'являється іноземний гість у чалмі, разом з ним – перекладач) 

Гість. О, беллє дами бібілітека! 

Перекладач. Шановні бібліотекарі! 

Гість. Емансипаціо робіто із дама бібілітека трудяга-доходяга! 

Перекладач. Ти чарівна, неначе троянда! 

Гість. Язико на плечіко: кухара, стірара, работа бігара, бебі нянчара, супруга 

стрічара, короче – доходяга! 

Перекладач. Руки ваші білосніжні, наче крила райської птахи. Стан ваш 

тонкий, наче гірська стежинка. 

Гість. Дворецо, фонтано, два комната, ванно! 

Перекладач. Ваші будинки великі, просторі і повні достатку! 

Гість. Еники-беники, нема вареники, обедо-картофело, делікатесо-вемішеле. 

Перекладач. Страви на ваших столах чудові: фрукти, рябчики, полуниці в 

шампанському! 

Гість. Карето-їздето, автобусо-пуговиці! 

Перекладач. Шикарна машина чекає на вас біля будинку! 

Гість. Секрето фантасто, умудрято белле красото! 

Перекладач. Як не бути красунею за такого життя? 

Гість. Ізумрудо-рубіно, читало-бамбіно - стало должніко! 

Перекладач. Читачі ваші, як янголи, не бувають боржниками! 

Гість. Желанто! 

Перекладач. Що побажати вам, чарівні і прекрасні книжні жінки у день 

вашого свята? 

Гість. Зарплато – гіганто, сило – громадо, терпето – несмето, читатело –

благодарно, мужчино – помогато, здоровіо – отменно, удача – неодменно! 

Граціо за вниманто! 

Перекладач. Без коментарів! 

Ведуча 1.Дякуємо за вітання! 

Ведучий 1. Дорогі друзі! Сьогодні вам вперше надається можливість стати 

свідками церемонії нагородження званнями «Бібліотріумф». Ми вдячні всім, 

хто сьогодні прийшов сюди підтримати наших номінантів! 



Ведучий 2.Для участі в конкурсі були допущені 46 працівників 

Голопристанської ЦБС. Премія «Бібліотріумф» вручатиметься сьогодні за 

дванадцятьма номінаціями. 

Ведучий 1. Для визначення переможців було сформовано незалежне журі. 

Рахункова комісія, порахувавши результат, поклала картку з ім'ям переможця 

в конверт. 

Ведучий 2. На сьогоднішній момент лауреатів поки не знає ніхто. 

Ведучий 1. Отже, ми починаємо церемонію нагородження. І оголосити 

переможців попросимо начальника відділу культури і туризму Тишевську 

Тетяну Іванівну. 

(Звучить гонг. Далі відбувається процедура нагородження в такому порядку: 

виноситься конверт і ножиці на підносі, розкривається конверт і 

оголошується переможець, звучить туш, вручається приз.) 

Ведучий 1. Номінація «Пані Старожил». 

Ведучий 2. В цій номінації були заявлені п'ять кандидатур. Перемога 

дісталася живій легенді нашої ЦБС пані Світлані Капусті. 

(Звучить фонограма першого куплетупісні «Смак легенди» з репертуару 

Руслани. Потім лунає удар гонга.) 

Ведучий 1. Номінація «Пані Салага». 

Ведучий 2. На перемогу претендувало троє людей. Премія вручається пані 

Оксані Квіцень. 

(Звучить фонограма першого куплетупісні «А калина не верба – я дівчина 

молода» Наталки Карпи. Потім лунає удар гонга) 

Ведучий 1. Номінація «Пані Красуня». 

Ведучий 2. В ній були заявлені сім кандидатур. Перемогу одержала пані 

Людмила Чирва. 

(Звучить фонограма першого куплетупісні «Тебе це може вбити» у 

виконанні С.К.А.Й. Потім лунає удар гонга) 

Ведучий 1. Номінація «Пані Безпосередність». 

Ведучий 2. На це високе звання претендувало десять чоловік. Перемогла пані 

Людмила Алєщенко. 

(Звучить фонограма першого куплетупісні «Мандри» «Любов». Потім лунає 

удар гонга.) 

Ведучий 1. Номінація «Пані Пластика». 

Ведучий 2. На перемогу претендували четверо людей. Перемогла пані 

Галина Підпала. 

(Звучить фонограма першого куплетупісні «Галя молодая». Потім лунає 

удар гонга.) 

Ведучий 1. Номінація «Пані Невгамовність». 

Ведучий 2. Для участі в цій дуже серйозній і відповідальній номінації було 

відібрано вісім кандидатур. Перемога дісталася пані Любові Вакуленко. 

(Звучить фонограма першого куплетупісні «Хорошо» у виконанні В. 

Сердючки. Потім звучить удар гонга.) 

Ведучий 1. Номінація «Пані Гумористка». 



Ведучий 2. На першість в цій номінації претендувало п'ять осіб. Перемогу 

отримала пані Наталя Снєгурова. 

(Звучить пісня «Крейзі Фрог») 

Ведуча 1. Номінація «Пані Психолог». 

Ведуча 2. На перемогу претендувало три чоловіка. Перемогу здобула пані 

Ніла Боброва. 

(Звучить пісня Тіни Король «Тобі») 

Ведуча 1. Номінація «Пані Україночка». 

Ведуча 2. Для участі в цій номінації було відібрано шість кандидатур. 

Перемогла пані Раїса Литвинова за гарне володіння рідною мовою. 

(Звучить пісня у виконанні Катерини Бучинської «Як у нас на Україні») 

Ведучий 1. Номінація «Пані Досконалість». 

Ведучий 2. На перемогу в цій номінації претендували сім бібліотекарів. 

Перемогла пані Лілія Богданова. 

(Звучить пісня «Леди Совершенство») 

Ведучий 1. Номінація «Пані Усмішка». 

Ведучий 2. На перемогу в цій номінації претендували усі працівники ЦБС. 

Перемогу отримала пані Світлана Ярова. 

(Звучить музика «От улыбки станет всем светлей») 

Ведучий 1. Номінація «Пані Ремонт». 

Ведучий 2. На участь в цій номінації претендували два кандидата. Перемогла 

пані Світлана Карабач. За велику жагу до капітальних ремонтів. 

(Звучить музика «Холлі-доллі») 

Ведучий 1. Номінація «Пані Капітан». 

Ведучий 2. На це високе звання претендувала одна людина - це директор 

ЦБС Пані Галина Шмагель. 

(Звучить фонограма першого куплету»Пісеньки капітана» І. Дунаєвського. 

Потім лунає удар гонга.) 

Ведучий 1. На цьому церемонію нагородження номінантів завершуємо. 

Ведуча 2. І до слова запросимо начальника відділу культури і туризму 

районної державної адміністрації Тишевську Тетяну Іванівну. 

Ведучий 1. Закінчуючи свято для душі, ми вам виконаємо бібліопопурі. 

Під музику з'являються бібліотекарі у національних костюмах (у більш 

сучасному варіанті —у джинсах та вишиванках). Вони шикуються, як для гри 

у «Струмочок», роблять уклін. Звучить фонограма українських народних 

пісень. Бібліотекарі починають співати попурі. 

Разом. 

Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. 

Хто із книжкою знається, той горя не знає. /2 р. 

Ой, дівчино, шумить гай! 

В книгозбірню завітай, завітай! 

Ой, хлопчино, шумить гай! 

В книгозбірню завітай! 

Тут для тебе, серце моє, 

Працівник, дасть все, що є, все, що є! 



А немає, так, знайде - 

Директор. 

З рук йому це не зійде! 

Разом. 

Ой, на горі два дубки! /3 р. 

А у нас для вас — книжки! 

В цих книжках є море знань /3 р. 

Хоч - не хоч, розумним стань! 

Ой, ти Галю 

Методист. 

Кінець року поряд, 

Звіти уже скоро, 

Треба підготовка, 

Дуже-дуже ловка! 

Разом. 

Треба звіти, звіти пережити! 

Як переживемо, то будемо жити! 

Одна гора високая 

Кажуть, що бібліотекар, то є сіра мишка, 

Ні, співа він і танцює – зна не тільки книжку. 

Ой, у нас в бібліотеці на абонементі 

Підберуть матеріал учню і студенту. 

Ой у нас в бібліотеці у читальнім залі 

Вибирайте ви цікаві книги і журнали. 

Як у нас в бібліотеці в еру Інтернету 

Будь-яку знайти тут можна книгу і газету. 

Як у нас в бібліотеці піаримо книжки, 

Може на нові заробим грошеняток трішки. 

Ти ж мене підманула... 

Методист. Усім безвідповідальним бібліотекарям присвячується. 

Ти казала, кожен місяць 

Звіт здаватимеш мені ти! 

Де ж той звіт, його нема – 

підманула-підвела! 

Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела 

Ти ж мені методисту! – вчасно звіт не подала! (2 р.) 

Ти казала скоро-скоро 

Здам альбом з Голодомору! 

Де ж альбом? Його нема! – 

Підманула-підвела! 

Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела 

Ти ж мені, методисту! – і альбому не здала! (2 р.) 

Розпрягайте, хлопці, коней 

Разом. 

Всі зібралися на свято – 



Тож давайте святкувать! 

Методист. 

А я піду в методичний 

Про роботу звіт писать! 

Приспів: (разом) 

Світлано, раз-два пісня звична! 

Дівчино методична! 

Завтра звіт напишеш враз! 

Світлано, раз-два пісня звична! 

Дівчино методична! 

Відпочіть сьогодні час! 

Методист. 

Підковзун мене спитає, 

Що робила тиждень я, 

Напишу, вірші складала, 

А зі мною вся сім'я! 

Приспів: (разом) 

Світлано, раз-два пісня звична! 

Дівчино методична! 

Завтра звіт напишеш враз! 

Світлано, раз-два пісня звична! 

Дівчино методична! 

Відпочить сьогодні час! 

Методист. 

Я з малими читачами 

Спілкувалася колись, 

Тепер стала методистом, 

Треба всунуть носа скрізь! 

Приспів: (разом) 

Світлано, раз-два пісня звична! 

Дівчино методична! 

Завтра звіт напишеш враз! 

Світлано, раз-два пісня звична! 

Дівчино методична! 

Відпочить сьогодні час! 

Червона рута 

Червону руту, не шукай, не шукай ти! 

Краще до книгозбірні стежку протопчи! 

В бібліотеці увесь світ на сторінках 

У книжках швидко можеш ти знайти! 

Подивись і пірни в море книжок чудових. 

І для тебе вони зроблять світ кольоровим. 

І, звичайно, тобі працівник все розкаже, 

Де і як все знайти, він, звичайно, покаже! 

Разом. 



Сьогодні в Україні день бібліотек 

І на цю честь обрали ми цей музичний трек. 

І ті, хто тут працює, хто співпережива, 

Бібліотекам VIVA! - сьогодні проспіва. 

VIVA – книгозбірні! 

І наш бібліотекар, і наш користувач 

І, навіть, наш найменший, та все ж таки читач, 

Співає разом з нами, країна вся співа, 

Звучать на всю країну цих привітань слова: 

VIVA – книгозбірні! 

Ведуча 2. Так, я книгар. Не лікар, не аптекар, не інженер, не вчитель, не 

банкір... Я – більше: я Книгар! Бібліотекар! Потрібен я – всьому наперекір. 

Ведуча 1. Тож ще раз щиро вітаємо Вас, дорогі друзі, колеги, з професійним 

святом. 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. 

Ведуча 2. А Вас, шановні наші читачі, ми завжди з радістю чекаємо: 

Не оминайте наш поріг, 

Беріть скарби нетлінні в руки. 

Нема прекрасніших доріг, 

Ніж в цей вселюдський храм науки. 

Ведуча 1. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей! 

 

Склала методист Голопристанської ЦРБ С. Ярова  
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