Притулок мудрості – бібліотека
Сценарій диско – бібліо – вечора
Ведучий 1: Доброго вечора, відвідувачі нашої бібліотеки! Так-так, саме
вечора. Сьогодні ми запросили вас на незвичний для нас, читачів, масовий
захід – диско-бібліо-вечір «Притулок мудрості – бібліотека»
Ведучий 2: Ми запрошуємо вас у подорож по країні Слова, адже її простори
неозорі, а дороги – несходимі. Впродовж вечора ви побуваєте у нашому
інтелект-кафе «Аптека душі», візьмете участь у конкурсах і вікторинах, які
будуть проводитись і, звичайно, досхочу потанцюєте під українську музику.
Ведучий 1: Коли приходить у наше життя диво? І куди воно зникає? І що
робити, коли цього дива так багато, що ти ним переповнений по вінця, і
хочеш поділитися ним з кожним, із цілим світом? Саме диво врешті
наповнюється сенсом буття і тісно переплітається із словом «бібліотека», а
бібліотека – це книги, це читачі, між якими створюється новий знаний і
незнаний світ…
Ведучий 2: Тому наша влада, побачивши такий взаємозв’язок книги і читача,
зрозуміла, що завдячувати цьому треба бібліотекам і бібліотекарям. Тому
впродовж 10 років 30 вересня ми святкуємо – Всеукраїнський день бібліотек.
Бібліотекар:Так, я книгар.
Не лікар, не аптекар …
Я більше: я книгар і бібліотекар!
Бо посудіть, хіба ще є багатство
Таке неоціненне, як моє ?
Ніяке товариство , жодне братство
Такого скарбу в банку не зіб’є!
Хіба щось є цінніше ще за книгу ?
Хіба щось може з нею в парі йти ?
Такий тягар, таку міцну веригу
Ані за які гроші не знайти.
Я ж знаю все! Всі оми й аксіоми
Всі альфи і омеги, всі плюси …
Я – мов маяк в розбурханому морі,
Неначе компас в безмірі пустель.
Без мене в цьому людському просторі
Не вийти до наук найвищих стель
Бо я – книгар, я – бібліотекар
Хоч не технар і не банкір,
Та все ж усім, як лікар, як аптекар,
Потрібна я – всьому наперекір.

(в кінці виступу бібліотекаря у залі лунає «стоп – стоп –стоп! Я вже
стомився!» Різко вибігає на сцену той, кому належить цей голос:
незрозумілий тип )
Ведучий 1: (виходить на сцену) Я нічого не розумію… Ви хто? І чому нам
заважаєте? Ми святкуємо Всеукраїнський день бібліотек, а ви нам заважаєте.
Ви хто?
Сам Не Знаю Хто, слухаючи ведучу, увесь час намагається її перебити,
нарешті починає): Я сам не знаю хто. Ми довго думали, створювали мені
образ, придумували ім’я, але так і не придумали. Тому, я так і лишився Сам
Не знаю Хто. Ви ж тут зібралися усі розумні, творчі, талановиті, от і
придумайте мені ім’я, бо я з’явився завдяки вашому ювілею і буду жити у
вашому відділі культури, доки не знайдете мені ім’я. Але я вже більше так не
можу. Ми ж прийшли святкувати, а ви все говорите, говорите і говорите. Так
же не можна. Моя ніжна, щойно народжена вами душа не витримує. Моя
душа хоче пісень, танців, сміху, свята. Ні – і – і !!! Я так не можу ….
Ведучий 1: Це я так не можу. Сам Не знаю Хто! Почекай, скоро мають бути
і танці.
Сам Не Знаю Хто: Не хочу скоро, хочу зараз!
Ведучий 2: ( розвертається до незнайомця і говорить) Ти чого, як мала
дитина поводишся? Це тобі не садок, не школа, не…
Сам Не Знаю Хто: (перебиваючи) Я ж кажу, що я народжений вами і мені
лише 10 років і я хочу танців і веселощів (сідає на підлогу і репетує) Хочу!
Хочу! Хочу!
Ведучий 1: (заспокоює його) Ти так галасуєш, ніби тобі не 10 років, а 10
днів. Нам зрозуміло, що 10 років. Дивися (обводить зал рукою). Тут
зібралися сьогодні солідні і серйозні гості. Це і вчителі, медики,
представники районного відділу культури, сільська влада, а також жителі
нашого села.
Сам Не Знаю Хто: А це хто такі ?
Ведучий 1: Розумієш, Сам Незнаю Хто, це ті люди, які працюють із книгами,
газетами, журналами – це бібліофіли. У них сьогодні свято .
Сам Не Знаю Хто: Зрозуміло! Такі гарні ці дорослі тьоті. Їм хоч грамоти
будуть?
Директор ЦБС: Звичайно будуть. Я хочу подякувати працівникам
бібліотеки за їхню працю і привітати їх із нашим ювілеєм, а за сумлінну
працю вручити ці грамоти.
Вручення грамот
Сам Не Знаю Хто: Чуєте? Чуєте? Десь лунає музика. Це, напевно,
починаються танці.

Ведучий 1: Так, так, зараз ми всіх запрошуємо до танцю.
Танок
Ведучий 2: Шановні друзі! Всі ви уже виголоднілися напевно. Менеджер
нашого Інтелект-кафе. «Аптека душі» запрошує у гості. Тож просимо
зайняти свої місця за столиками.
Менеджер кафе: Доброго дня, вельмишановне панство! Я – менеджер
інтелект-кафе «Аптека душі» дуже рада бачити вас у нашому закладі. Наш
заклад один із найкращих у селі, бере на роботу спеціалістів із хорошою
освітою, які добре знають свою справу. Наше кафе не зовсім звичайне. Мені
приємно бачити у нас так багато відвідувачів. І тих, хто завітав уперше і тих,
хто буває у нас постійно. Я всім бажаю приємного і творчого апетиту. Страви
у нас готують дуже смачні, а головне – корисні. Ви ніколи не зіпсуєте свою
фігуру, лише покращите роботу головного мозку, адже наші страви
насичують саме мозок, а не шлунок. Чим більше страв ви сьогодні
скуштуєте, тим більше інтелект – калорій отримаєте.
Замовлення від кожного столика приймає наш бармен. Дозвольте
відрекомендувати :
Бармен: У нас дуже демократичне кафе і перше замовлення я прошу зробити
представників кожного столика.
На ваших столиках – наше сьогоднішнє меню:
Коктейль «Музичне ретро»;
Напій «Прощавай, суржику, або коректор»;
Фірмова страва: вінегрет «Бібліотечна мозаїка»;
Млинці «Книжкові»;
Котлета «По-джурівськи»
Десерт: торт «Культурологічний» багатошаровий;
Морозиво «Бібліотечна математика»
Коктейль «Музичне ретро»
Прослухайте уривки пісень і назвіть пісню та її автора.
1Пісня про матір” (Б. Олійник )
2 «Літа на зиму повернули» (Дм. Луценко)
3 «Ой я дівчина Полтавка А зовуть мене Наталка» (І. Котляревський)
4 «Ой вербиченько, біле личенько» (Л. Забашта)
5 «За байраком, байрак» (Т. Шевченко)
6 «Коли співає мама навесні» (З. Слободян)
7 «Рідна мати моя» (А. Малишко)
8 «Ой ти дівчино, з горіха зерня» (І. Франко)
9 «Стоїть гора високая» ( Л. Глібов)
10 «Ніч яка місячна» (М. Старицький)

11 «Сонце низенько, вечір близенько» ( І. Котляревський )
12 «Сміються плачуть солов’ї» (О. Олесь )
13 « Чуєш брате мій» (Б. Лепкий )
14 «Лебеді материнства» (В. Симоненко)
Напій „Прощавай, суржику, або коректор”
Як правильно сказати?
- Закрийте двері –зачиніть двері;
- Мені повезло – мені поталанило;
- Любий учень – будь-який учень;
- Прийняти міри – вжити заходів;
- Ні в якому разі – у жодному разі;
- На честь ювілею – в честь ювілею;
- Являється студентом – є студентом;
- При допомозі словника – за допомогою словника;
- Ми пішли до магазину за хлібом і цукерками – ми пішли до крамниці по
хліб і цукерки;
- Ви звернулися не по тому адресу – ви звернулися не за тією адресою.
Вінегрет «Бібліотечна мозаїка»
Можливо, ви розгадаєте наш рецепт, а ні, то ми ним поділимось із вами.
Підказки у кожного на столі. ( Одержують слова з переплутаними складами.
Хто більше за 1 хв. складе слів.)
гакни; відаопоння; каказ; велано; манро; логепі; карінсто; текабібліо; сапє;
налжур; та зега; таввиска; цяполи; каруч; ройге; никслов; логтака; текакарто;
кожпочик; сібпоник; кабай;тутелірара;
Сиккла; никвіддо; тикатасфан;
Млинці «Книжкові»
Пропонуємо вам коротеньку гру-суперечку
1. Роман – це:
- чоловіче ім’я
- найбільш поширений твір, у якому широко охоплені життєві події.
2. Байка – це:
- це коротке, переважно віршоване, алегоричне оповідання;
- ресторан у м. Косові.
3. Марія – це :
- назва твору Л. Костенко;
- жіноче ім’я;
- назва твору У.Самчука.
4. Яблунька – це:
- назва книги;

- дерево;
- дитячий журнал.
5. «Похорон богів» – це;
- пісня;
- роман І. Білика;
- роман Р. Іваничука.
6. Собор – це;
- твір В. Гюго;
- твір О. Гончара.
- Божий храм
7. Ілюстрована історія Прикарпаття – це;
- фотоальбом В. Пилип’юка;
- книга П. Арсенича;
- Трьохтомник В. Грабовецького.
Торт «Культурологічний»
1. Урочиста пісня, що є символом державної єдності (Гімн)
2.Людина, яка знає багато мов (Поліглот)
3. У США є пам’ятник, на п’єдесталі якого два хлопчики. Хто це? ( Том
Сойєр і Гек Фін)
4. У Франції є пам’ятник герою «Трьох мушкетерів». Кому? ( Д’Артаньяну)
5. В Італії знаходиться пам’ятник старшому брату Буратіно. Хто він такий?
(довгоносий Піноккіо)
6. У Данії у Копенгагенському порту дивиться на море героїня казки Г.
Андерсена. Назвіть її. (Пам’ятник Русалочці)
Морозиво “Бібліотечна математика”
1. Гум + оле – ле + ресмі – мі + кат – т = (гумореска)
2. Пас – ас + рис + ліс – с + вя = (прислів’я)
3. Усіх – іх +мі +шум –ум +ка = (усмішка)
4. Оп – ора – ра + вік – к + дач – ч + ння = (оповідання)
5. При-кут-ут + азал-ал +ка =(приказка)
6. Коре-ко +бай –ай +усміш –міш = (ребус)
7. Скарб –арб + орд –д +мовк +а = (скоромовка)
8. Зуб +і – убі + ага +дка = (загадка)
Бармен: Як бачите, страви у нас калорійні, ми думаємо, що ви поповнили
свій розум високими калоріями. І нарешті розрахунок. Він може бути у будьякій валюті. У нас розраховуються;
поляки (злотими); японці (йєнами); китайці (юанями); росіяни (рублями);
індійці (рупіями); жителі країн Європейського Союзу (євро); українці
(гривнями)

Менеджер кафе : Шановні відвідувачі нашого кафе! Протягом вечора, що ви
провели у нас, я вирахував, скільки калорій ви спожили за сьогоднішній
вечір і зрозумів, що до нас завітали люди ерудовані, кмітливі, виховані,
талановиті, начитані, обізнані в різних галузях науки.
Найбільше калорій спожили відвідувачі за столиком № ... , на 2 місці –
столик № ..., і на 3 – столик № ... , а всі, хто ще не дібрав у нас калорій, ми
просимо заходити до нас ще на нові страви, які наші кухарі приготують для
вас. До зустрічі!
Ведучий 1: Дорогі наші відвідувачі! Після такої кількості спожитих страв, я
думаю, буде доречним танець. Тож запрошуємо всіх до танцю.
Танці
Ведучий 2: Шановні учасники вечора. Колись П. Чайковський високо оцінив
інтелект українського народу. Він говорив: «Є щасливо обдаровані натури і
щасливо обдаровані народи. Я бачив такий народ – це українці».
Ведучий 1: І дійсно, наша Україна багата вченими і композиторами,
літераторами і художниками. Кожне містечко, селище, село, має відомих
людей, які його прославили своєю працею, своїм талантом.
Ведучий 2: Ми хочемо вам запропонувати конкурс «Ерудований читач». Я
вам ставлю запитання, а ви піднімаєте руку і даєте правильну відповідь.
Тема 1. Українська Мова
1. Скільки літер розміщено в українському алфавіті? (33)
2.Який найпоширеніший розділовий знак? (Крапка)
3. Які займенники найчистіші? (Ви – ми – ти)
4. Які займенники заважають їздити по дорозі? (Я – ми)
5. Слова, протилежні за значенням? (Антоніми)
Тема 2. Література
1. Чому ім’я Катерина, часто зустрічається у творах Т. Шевченка? (Це ім’я
його матері і сестри)
2. Назвіть краще оповідання В. Стефаника. («Камінний хрест»)
3. Назвіть роман Б. Олійника про Л. Українку. («Дочка Прометея»)
4. Який птах згадується у назві дитячої книги С. Пушика? («Перо золотого
птаха»)
5. Яка збірка С. Пушика носить назву міста Івано-Франківської області?
(Галич)
Тема 3. Музика
1. Скільки нот існує в музиці? (7)
2. Що означає знак „форте” в музиці? (голосно)
3. Як називається співзвуччя 3-х і більше звуків? (акорд)
4. Хто керує музичним, хоровим колективом? (диригент)

5. Український народний співак, що одночасно грав на кобзі? (кобзар)
Підготувала Г. І. Глушко, завідуюча бібліотекою-філіалом с. Джурів
Снятинської ЦБС Івано-Франківської обл.
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