
День бібліотекаря 
Ведуча: 

Доброго дня вам,  шановні гості! Вітаємо прекрасних бібліотекарів нашого 

міста з професійним святом – Днем бібліотекаря. Прийміть щирі побажання 

міцного здоров‘я, невичерпної енергії і творчої наснаги. Символічно, що саме в 

день Віри, Надії, Любові та  їх матері Софії  відзначається це свято. Тож віри Вам 

у власні сили, надії на те, що ваша праця буде достойно визнана, любові ваших 

читачів і мудрості у здійсненні великих планів. А дарують людям вічну мудрість 

книг бібліотекарі. 

 

Учень 1: 

Бібліотека… Серце завмира, 

Коли пірнаю в тишу таємничу, 

Святилище пізнання і добра,  

Що в майбуття через минуле кличе. 

І осягнути незбагненну суть 

Світобудови прагну заповзято, 

Коли мені з полиці дістають 

Важкі томи Шевченка і Сократа. 

Немов надійний лоцман в морі книг, 

Бібліотекар взяв штурвал у руки. 

Розкуто мчить моїх фантазій бриг 

Крізь холоди занепаду й розлуки. 

І поки є ти, сховище книжок, 

І поки ти людей рятуєш свято, 

Мене не знищить соціальний шок, 

Як час не вбив Шевченка  і Сократа. 

До дива знань і мрій, о друзі, йдіть! 

Високий дух летітиме далеко… 

Аби сказати: «Зупинися, мить!» 

Кажу лише: «Живи, бібліотеко!» 

Учень  2: 

Бібліотекарі ідуть  

І факел знань в руках несуть. 

Потрібно всім цінить їх труд –  

Без них всі книги пропадуть.  

У них і книга, і журнал,  

Абонемент, читальний зал,  

Усюди читачі сидять  

І сторінками шелестять.  

Співають, пишуть і малюють,  



Сценарій свята підготують,  

Прем'єру книги проведуть,  

І звіт, і план вони здадуть. 

Бібліотекарі ідуть  

І факел знань в руках несуть.  

Потрібно всім цінить їх труд –  

Без них всі книги пропадуть. 

 

Учень 3 

Любі  гості! 

Щиро з святом вас вітаємо 

Мудрі, знаючі, тактовні - 

Ми сьогодні вам бажаємо: 

 

Учень 4 

Щоб ваш невтомний, чесний труд 

Був плідним, як багата осінь. 

 

І кожен день, що йде новий 

Хай тільки щастя вам приносить! 

 

Учень 3 

Нові книги щоб купляли 

Більше й більше з року в рік. 

Щоб були просторі зали, 

Нові меблі й дах не тік. 

 

Учень 4 

 

Щоб в стосунках з читачем 

Мали вдачу щиру. 

В колективі зичу вам 

Злагоди і миру. 

 

Учень 3 

Щоб незгоди й негаразди 

Мимо вас летіли. 

Щоб були в вас молоді 

І душа і тіло. 

 

Учень 4 



Сили вам, наснаги, 

Мужності й терпіння. 

І щоб книги не псували 

Деякі створіння. 

 

Учень 3 

Щоб не дивлячись на всі 

Невдалі реформи 

Ви ніколи не втрачали 

Прекрасної форми! 

 

Ведуча. Ще раз вітаємо вас зі святом! Зичимо вам щастя, радості, щирих і 

добрих читацьких посмішок, цікавих запитів, шани і поваги читачів.  

У вас професія – прекрасна, 

Клопітка хоч та й важка, 

Та за те гуманна, добра 

Де ще в світі є така? 

Вам вітання якнайкращі 

Подарує хай весь світ. 

І сама чарівна Осінь  

Принесе хай вам привіт. 

Зі святом вас вітаю нині 

Щиро, дзвінко від душі 

Хай відчують в серці свято  

Бібліотекарі усі. 

 

Матеріал використано з 

http://www.yrok.net.ua/load/vikhovna_robota/osinni_svjata/scenarij_do_dnja_bibliotek

arja/151-1-0-5033 

http://www.yrok.net.ua/load/vikhovna_robota/osinni_svjata/scenarij_do_dnja_bibliotekarja/151-1-0-5033
http://www.yrok.net.ua/load/vikhovna_robota/osinni_svjata/scenarij_do_dnja_bibliotekarja/151-1-0-5033

