Сьогодні свято храму книг, бібліотеки славне
свято…
(літературно-музична композиція до відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек )
Сцена святково прибрана. Квіти. Столики для ведучих.
Цитати: «Велика-бо користь від навчання книжного» (Повість минулих літ)
«Той, хто читає численні книги, буде благо вченим» (Григорій Сковорода)
«Люди перестають мислити, коли перестають читати» (Д. Дідро)
«Дім, у якому немає книг, схожий на тіло без душі» (Цицерон)
Входить дівчина з хлібом-сіллю на рушнику.
Дівчина: Є добрий звичай в Україні,
В святковий день, в щасливий час
Гостей вітати хлібом-сіллю,
Бажати щастя, миру і добра.
Вклоняємось вам, шановні гості,
Даруєм хліб святий та сіль
Від щирої душі людської,
Від щедрої матінки-землі!
Ведуча. Доброго дня, шановні гості, колеги! Сьогодні направду святковий
день. Ми відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек. Ми раді вітати в цій
залі дорогих гостей, представників влади, колег.
Ведуча. Бібліотека… Древня і вічно юна оселя людського розуму. Ряди
книжкових полиць містять в собі допитливий науковий пошук, насолоду
прекрасним, здобуття знань і так – до нескінченності. Бібліотека сьогодні є
не тільки інформаційною, але й освітньою, культурно-просвітницькою,
дозвіллєвою установою, так би мовити «гостиною» міста, села.
Ведуча. Бібліотечне призначення… Це коли частиною життя стають люди і
книги. Коли студенту треба підібрати книги для навчання, з дитиною слід
обговорити прочитану казку, поспілкуватися з читачем, просто вислухати
його… І пам'ятати всіх своїх читачів.
Ведуча. Премудросте земна, бібліотеко!
Віват тобі, хранителько свята!
До тебе йдуть і зблизька, і здалека,
Щоб почерпнуть від тебе лиш добра.
Ведуча. Вклоняюсь низько до твоїх порогів

Моя відрадо. Тут життя моє,
До тебе, рідная, ведуть усі мої дороги,
Я серце залишаю тут своє.
Ведуча. Запрошую до слова директора ЦБС, директора центральної районної
бібліотеки _________________________________________________________
Виступ директора ЦБС
Ведуча. (музичний виступ)
Ведуча. Ми раді, що наше свято розділити з нами прибули до нас начальник
головного
управління
культури
ОДА
__________________________________________________________________
Запрошуємо до слова.
Виступи, нагороди
Ведуча. Україна є краєм давніх бібліотечних традицій. Освіченість,
книжність – давні чесноти українського народу.
Ведуча. В наш час бібліотечно-інформаційна сфера – одна з основних у
соціальній інфраструктурі будь-якого суспільства. Сьогодні документні
ресурси бібліотек є чи не єдиним загальнодоступним безкоштовним
джерелом інформаційного забезпечення та духовного збагачення всіх його
верств, підґрунтям для розвитку економіки, науки, культури. Від того як
сформовані ці ресурси, чи поповнюються вони весь час новими виданнями
залежить якість виконання бібліотеками своїх основних обов'язків –
задоволення запитів читачів. Ми дякуємо нашій владі за розуміння,
моральну і фінансову підтримку. Запрошуємо до слова заступника голови
РДА _____________________________________________________________
Виступи, нагороди
Ведуча. Як добре, коли люди святять слово
Сльозою серця і вожем думок.
І те, що ми отут – не випадковість,Це карби часу, історичний крок.
Ведуча. Володимир Сосюра в статті «Друг і порадник читача» писав: «Хіба
працю бібліотекаря не можна назвати благородною? Цей труд потрібний
людям, як повітря, як хліб, як саме життя. Вміло підібрана книга, вчасно
подана порада веде людей на хороші справи, вчинки, будить у них любов до
прекрасного».
Ведуча. Од світлих рук твоїх іде таке сіяння,

Що серцем ти зігрів, о, друже наших серць.
Коли даєш книжки ти людям для читання
Книжки, в яких іде добра із тьмою герць.
Книжки, що для борні окрилюють уяву,
Шо дух підносять нам до зоряних вершин
Бібліотекарю – оці слова ласкаві
З безсмертям людських дум серця єднає він. (В. Сосюра)
Ведуча. (музичний виступ)
Ведуча. Кілька поколінь працівників змінилось в районній бібліотеці за час її
існування, але завжди підтримувся дух, естафета від старшого покоління –
працювати сумлінно, шанувати читача, дбати про фонди, бути справжнім
осередком культури. Так вчили нас наші ветерани. Сьогодні вони з нами –
Слово голові профспілкового комітету бібліотечних працівників
__________________________________________________________________
Виступ, нагороди.
Ведуча. Ми пам'ятаємо і тих колег, хто відійшов у вічність –
__________________________________________________________________
Ведуча. Віктор Гюго колись сказав: «Творець книги – автор, Творець її
судьби – бібліотекар». Популяризація книг – завдання і улюблена справа
бібліотекарів, а особливо популяризація книг наших краян.
Виступи
Ведуча. Музичне вітання.
Ведуча. Пріоритетним напрямком в діяльності бібліотек є краєзнавство.
Районна бібліотека здійснює цю роботу в тісній співдружності з районною
спілкою краєзнавців. Запрошуємо до слова давнього друга бібліотеки, голову
спілки краєзнавців району __________________________________________
Виступ
Читець.
Бібліотека…Тиша…І століття
Історія… і тисячі книжкових див,
Благословляєм вас на довголіття,
Всіх тих, хто труд цей славний полюбив.
Професія, як світ, стара і давня.
Від перших зшитків до товстих томів.

Ви любите і бережете вірно
Пилинки часу й заповідь віків.
Щасливі ви… вам слово довіряли
Франко й Шевченко, Сковорода.
Даєте ви не книги під розписку,
А читачам даруєте великий світ.
Ви сієте добро з дитячих літ.
Тут думи і думки, науки й злети,
Хай дмуть по світі вітри перемін.
Навіки збережи свій скарб, бібліотеко,
Щоб не торкнулися його
Ні забуття, ні тлін.
Ведуча. Центральна районна бібліотека, міська бібліотека для юнацтва та
районна для дітей завжди поруч у будні і в свята. Вітання від колег з міської
юнацької та районної бібліотеки для дітей.
Виступи
Ведуча. Ми вдячні за співпрацю дирекції та викладачам музичної школи, які
завжди на наше прохання приймають участь в наших заходах. Слово
директору ____________________ та музичне відання від викладачів школи.
Ведуча. Нас чітко веде стежина із школи – до бібліотеки
Там нас зустрічають люди, що віддані книзі душею
Їх милі, привітні усмішки, якими там нас зустрічають,
Їх вміння дібрати книжку нам часто в житті помагає.
Ведуча. Центральна районна бібліотека є організаційно-методичним
центром для філій. Ми колеги, партнери, єдиний колектив. Від працівників
сільських філій запрошую ________________________________________
Виступи
Ведуча. Важливу роль в діяльності наших бібліотек відіграє реклама. Ми
дякуємо колективам газети ______________________за співпрацю, за гарне
висвітлення нашої роботи, проведених масових заходів, кліпи, статті тощо.
Запрошую до слова редактора газети ___________________________
Ведуча. Бібліотеки були й залишаються найціннішими скарбницями знань,
ознакою цивілізованості суспільства та його розуміння культури як багатства
нації.

Ведуча. Залишиться онукам і правнукам
Це море книг – безцінна 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.
Ведуча. Дозвольте ще раз з святом всіх вітати!
Вам побажати всім сердечно й щиро
Здоров'я, щастя, радості і миру!.
Ведуча. Спасибі за щирість, за мудрість і ласку
За вашу турботу, за зоряну казку
За витримку вашу, за теплеє слово
До вас ми повернемось знову і знову.
До побачення! До нових зустрічей!.
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