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ЧИТАЦЬКИЙ Х-ФАКТОР
(обласний фінал Всеукраїнського конкурсу „Найкращий читач України
2013!“)
До початку заходу – робота у фойє: ВО 5-9 класів проводить гру "Херсонські
ерудит-мандри". Відеостарт заходу. Танцювальний номер. Слайдпрезентація: Фірмова заставка. Слоган "Читайте, адже з книжкою можливе
все!"
Ведуча: Доброго дня, пані та панове, дівчата та хлопці. Ми раді бачити вас у
цій святковій залі на щорічному Всеукраїнському конкурсі „Найкращий
читач України – 2013“ у Херсонській області! Сьогодні фінальний раунд
найкращого та наймаштабнішого читацького конкурсу України, і вам
неймовірно пощастило, адже участь у цьому конкурсі беруть найактивніші,
найерудованіші читачі. Тож, якщо у ваших планах – провести цей час з нами
в цікавій компанії, ви потрапили точно за адресою. Адже щойно визначено 6
найкращих читачів Херсонщини, які готові змагатися за перемогу, за вашу
підтримку та симпатію. У вас буде унікальна нагода першими побачити та
оцінити наших фіналістів, тож ми покладаємось на вашу увагу та активність.
Єдине, що затримує довгоочікуваний старт – це відсутність на місцях людей,
без яких наше шоу неможливе. Переконана, ви бажаєте з ними
познайомитись не менше, ніж я. Одже, привітайте – журі конкурсу
„Найкращий читач України – 2013“ у Херсонській області:
1.
2.
3.
4.
5.
Доки журі займає свої місця, я хочу вас ознайомити з програмою
сьогоднішнього свята (шум, грім, вибігають „відьми“, танок).
В.: Вибачте, шановні, хто ви і як потрапили до цієї зали?
Пачкуля: Я відьма Пачкуля із "Магії Шкідливих Звичок", а це мої подруги.
Ми щойно із книжкової полиці впали, із казки ми! (Показує книжку). Відеобуктрейлер.
В.: Цікаво, а де ж знаходиться ця "Магії шкідливих звичок"?
Пачкуля.: Та не так вже й далеко, а якщо точніше, то це 348 тисяч
кілометрів по магічній дорозі.
В.: То ви мабуть дуже довго сюди добиралися?
Пачкуля.: Чому довго? Я начарувала. Взагалі, я не дуже добре чаклую, але я
знайшла старовинну книжку бабусі Малодур, а в ній – рецепт Еліксиру

бажання. Чудесне зіллячко: один ковток, і твоє бажання здійснюється. От я й
побажала потрапити на найкращий, найцікавіший, найпопулярніший конкурс
України!
В.: Що ж, ми дуже раді, що навіть казкові герої бажають взяти участь у
нашому конкурсі. То скільки книжок прочитала ти?
Пачкуля.: Книжок?! Я не читаю книжки! В.: Але як у такому разі ти візьмеш
участь у нашому конкурсі „Найкращий читач України – 2013“?
Пачкуля.: Що ще за найкращий читач? Я мріяла про шоу „Х-фактор“. Якось
я подумала: ну скільки можна дивитися колдовізор! Адже у мене самої
вражаючий талант, музика у мене в крові, і тому я вирішила, що пора вже
самій виступати по колдовізору. Та що там колдовізор! Я влаштувала
справжнє "Колдобачення", де змагалися всі мешканці Магії Шкідливих
Звичок. І навіть мої сестри: Гримза, Мимра, Чепухінда. А ще в мене є
найкраща подруга – відьма Шельма. Моя Шельмусичка! Правда, ми часто
сваримося, так що я не пам’ятаю – дружу я зараз з нею чи ні? Шельма: Зараз
ми дружимо, тому я і прилетіла тебе підтримувати. Мимра: Ви гадаєте, у неї
нічого не вийшло, а ось і ні! Вийшло! Чепухінда: Не даремно ж глядачі
рукоплескали та кричали "браво".
О, це був тріумф, повна перемога! Всі відьми та чарівники із заздрощів
поз’їдали свої капелюхи.
В.: Не хвилюйтесь так, ми віримо, що ви справжня зірка і дуже добре
співаєте. У вас, напевно, чудова пісня, якщо ви виграли те своє
"Колдобачення".
Пачкуля Звичайно, адже це пісня про місце, в якому я живу. Зараз я вам її
заспіваю. М-м-м… О, я, здається, забула слова…
В.: Нічого страшного. Я впевнена, твоя пісня дуже гарна. Але все ж таки у
нас тут своє свято. І я пропоную вам, якщо ви вже прилетіли, бути нашими
гостями і спуститися до залу.
Пачкуля.: До залу??? Це що ж, я даремно чаклувала, покинула чарівний ліс,
чепурилася, а ви відправляєте мене до залу!
В.: Пачкулечко, не треба скандалити, знов ти за своє берешся, давай краще
тихенько посидимо в залі.
Пачкуля.: Е, ні. Це ви йдіть до залу, негайно! А моє місце – на сцені!
„Відьми“ спускаються до залу і займають свої позиції для проведення гри з
глядачами, на сцені залишається Пачкуля.

В.: Вибачте, вельмишановна відьмочко, але ви не можете залишитися на
сцені. Ви не берете участі у конкурсі, і навіть не чемні та не виховані!
Пачкуля.: Це я не вихована? Та я найвихованіша відьма в Магічному лісі!
Ви в цьому сумніваєтесь?
В.: Я у цьому переконана, адже Ви навіть не привіталися!
3 П.: Це дуже легко виправити. Я зараз навчу вас вітатися по нашому, почарівному! Гра-привітання „Ля-ля-ля“ – із глядачами в залі. Підняти вверх
ліву руку, стиснути в кулак, витягнути вказівний палець і мізинець. Правою
рукою закрити ліве око, підняти ліву ніжку і дружно крикнути „Привіт!“. Але
на нашій мові привіт буде „Ля-ля-ля“. Спробуємо ще раз! Молодці, тепер
стали навшпиньки, руками взялися за вуха, відтягнули їх, зробили здивовані
очі і кричимо – „Доброго дня!“. А тепер – на моїй мові: „Б-р-ррр!“. Чудово, а
тепер найскладніше. Витягнули вперед праву руку, долоню стисли в кулак,
витягнули великий палець і кричимо „Вітання всім!“. А на моїй мові: „Класклас-клас!“.
В.: Ну що ж, пані Пачкулю, Ви мене приємно вразили. Тож, якщо діти в залі
не проти, (до глядачів: "А ви не проти? "), ми залишаємо тебе на сцені, будеш
мені допомагати.
Пачкуля.: О, дуже добре! А у вас тут все майже як на "Х-факторі": і сцена
велика, і журі справжнє, адже магічне зіллячко не просто так мене сюди
відправило. Але я нічого не чула ні про ваш конкурс, ні про таке місце, як
бібліотека!
В.: Я думаю, що зможу тобі допомогти. Я покажу тобі відео, яке перенесе
тебе у бібліотеку! Увага на екран! Відеоролик про обласну бібліотеку для
дітей.
Пачкуля У вас так гарно, так охайно, що мені захотілося одразу до вас у
гості.
В.: Ласкаво просимо, наші двері відкриті для всіх бажаючих, а особливо під
час весняних канікул, які в бібліотеках називаються Тижнем дитячого
читання.
Пачкуля.: А чим ви будете мене розважати та дивувати?
В.: О, ти навіть уявити не можеш, скільки цікавого відбувається у бібліотеці
під час весняних канікул! Тож я запрошую на сцену креативних
бібліотекарів, які розкажуть нам про бібліотечні родзинки у програмі Тижня

дитячого читання – 2013. Стремоусова О.С., Давида О.В. – презентація
основних заходів Тижня. 1
В.: Отож, "Читайте, адже з книжкою можливе все!". А зараз я пропоную
поринути у справжній казковий світ. Зустрічайте, на сцені – зразковий
художній колектив вокально-хореографічної студії „Зорепад“ під
керівництвом О. М. Кузнецової та Л. С. Авраменко. Пісня "Світ бібліотеки".
Виступ.
Пачкуля.: Ваші розваги набагато кращі, ніж у нашому Непутьовому лісі.
В.: Непутьовому лісі?
Пачкуля Так, це адреса, за якою я живу. Писати та відправляти подарунки
мені можна за адресою: Непутьовий ліс, хижка №1, в районі сміттєзвалища.
В.: Ну ви таке чули? Невже ти думаєш, що хтось захоче завітати до тебе?
П.: Звичайно. В.: Сумніваюсь, але одне знаю напевно: в того, хто завітає у
Херсонську обласну бібліотеку для дітей, можуть народитись, і, можливо,
справдитись найзаповітніші мрії! Відеоролик сектору періодики „Як
народжуються мрії…“.
2 П.: Вражає, і я теж хочу такі штуки, що стоять у вас на полицях! В.:
Книжки та журнали?
Пачкуля Так-так, саме вони, побільше і по гарніші.
В.: Почекай, а навіщо вони тобі, заради декору? Ти ж не любиш читати.
Пачкуля.: Я просто ніколи не пробувала. А щоб виграти у вашому конкурсі,
треба ж читати? Чи у вас якісь інші умови? Розповідь ведучої про конкурс
супроводжують слайди участі читачів Херсонщини у конкурсі „Найкращий
читач України“.
В.: Не поспішай, зараз я все тобі розповім. "Найкращий читач України" Всеукраїнський конкурс дитячого читання, який стартував у 2005 році, у всіх
областях нашої країни, завдяки ГО «Форум видавців» та за підтримки
Міністерства культури України, Міністерства освіти України та Національної
бібліотека України для дітей, дитячих і шкільних бібліотек... А щоб взяти
участь у конкурсі, треба багато читати і ділитися враженнями про прочитане.
Переможці з усіх областей їдуть до Львова на читацький фестиваль, де
зустрічаються з улюбленими авторами, дізнаються більше про сучасну
українську літературу. Ну і, звичайно, отримують нагороди: нові книжки від

українських видавців. Уяви, всього у конкурсі за роки його проведення взяло
участь близько 446 тисяч школярів з усіх областей України!
Пачкуля.: О, скільки треба попрацювати, щоб взяти участь у вашому
конкурсі! А веселощі? Ви взагалі вмієте веселитись?
В.: Пачкулечко, розумницям та розумникам теж потрібні веселощі та
розваги... Просто для всього є свій час.
Пачкуля.: Тоді я оголошую Час Веселощів!!! Заодно і перевірю, як ці
розумники вміють веселитись! Гра з глядачами „Якщо любиш веселитись,
роби так!“ Якщо любиш веселитись роби так: Плескаємо в долоні три рази і
піднімаємо руки. П’ять разів топочемо ногами. Дражнимося, як Буратіно
Кричимо „Ура“ і піднімаємо руки. Якщо любиш посміхатись, Значить,
будемо сміятись. І при цьому гучно крикнемо: „Всім привіт!“ Концертний
номер вокально-хореографічної студії "Ми – діти твої, Україно!"
В.: (до Пачкулі) Ну що, тепер ти переконалась, що розумники вміють
веселитись? А тепер час перевірити наших фіналістів на літературну
ерудицію.
Пачкуля.: І визначити, нарешті, переможців.
В.: Зараз на наших героїв чекає подвійне випробування. Відчуваєте, яке
напруження концентрується тут? – це палає нетерпінням шестірка наших
фіналістів. Адже вони у всеозброєнні і готові до інтелектуального бою. П.:
Ну що ж, я полюбляю бої, хочу на це подивитись.
В.: Тоді зараз ми запрошуємо на сцену для оголошення шестірки
суперфіналістів Голобородько Євдокію Петрівну, голову журі! Оголошення
фіналістів та вихід їх під музику на сцену.
В.: Дякуємо, шановна Євдокіє Петрівно, будь-ласка, займайте своє місце у
залі.
Пачкуля Хочу, хочу, хочу!!! Давайте скоріше визначати переможців!
В.: Пачкулечко, для цієї важливої роботи у нас є окрема суддівська рада.
Сьогодні наше поважне журі вже відпочиває, вони виконали найскладнішу
роботу: обрали 6 суперфіналістів. І їхню долю саме зараз будете вирішувати
ви, наші шановні глядачі, та спеціальна суддівська рада, до складу якої
увійшли переможці попередніх конкурсів "Найкращій читач України".
Зустрічайте, на нашій сцені… (музика, судді піднімаються на сцену)
переможеців конкурсу "Найкращій читач України"
♦ 2006 року, Мєшкова Олександра
♦ 2007 року, Румянцева Дмитра

♦ 2009 року, Рожкову Аліну
В.: Шановні, вітаю вас! Передчуваю, що змагання буде насичене та
непередбачуване. Вже пройшло немало часу з моменту вашої перемоги,
давайте згадаємо, що ви тоді відчували. 5 Відео-літопис конкурсу –
фрагменти інтерв’ю переможців, запрошених до суддівської ради Конкурсу2013. А для підтримки бойового духу наших гравців ми просимо суддів
поділитися досвідом. Як вплинула на вас перемога? Де ви зараз навчаєтесь?
та що порадите нашим фіналістам? Короткий виступ кожного з переможців
попередніх років. Дякуємо за щирі побажання, будь ласка, займайте свої
суддівські місця. Ми поділимо наших учасників на дві групи: це 3
представники 6-х класів та 3 представники 7-х.
(Асистент виносить на сцену Ведучій кошик з кульками.)
Пачкуля.: О, що це за чарівні кульки? Я думала, буде, як на Х-факторі, – все
вирішать глядачі та судді.
В.: Так, у нас теж все вирішать глядачі та судді. А Пачкулині помічниці
допоможуть нам та роздадуть кульки глядачам у залі. Увага, умови змагання!
На екрані ви бачите 4 категорії запитань, в кожній з них є по 3 запитання для
шестикласників та по 3 запитання для семикласників. А от на яке саме із
запитань відповідатиме учасник, вирішуватиме зал.
В.: Кульки вже обрали своїх господарів, які зачитуватимуть запитання з
екрану. Одже, права половина залу ставить запитання для конкурсантів –
учнів 7-го класу, ліва половина залу – для конкурсантів-шестикласників. П.:
Що, запитання? Це як загадки?
В.: Майже, але для цих „загадок“ потрібно бути більш ерудованим, більше
читати, і тоді ти зможеш відповісти на всі наші літературні запитання.
"Читайте, адже з книжкою можливе все!".
Пачкуля О, тоді я знаю чудові загадки, аби перевірити ерудицію залу.
Жартівлива загадка „Шуршунчик“ від Пачкулі.
В.: Ну все, годі. Ми вже познайомились зі всією сім’єю шуршунчиків. Тому
розпочнемо наші змагання. Щоб ніхто не заплутався, зараз ми з вами
потренуємося ставити запитання. Отож, підводьтесь ті, кому дістались
кульки з нулевим номером. Тепер представник правої частини залу ставить
своє запитання лівій половині залу. Будь ласка! (Запитання-відповідь). І
навпаки, представник лівої половини залу із кулькою під нулевим номером,
підведіться, будь ласка, щоб наші відьмочки Вас побачили та дали мікрофон.
(Запитання-відповідь). Отож, усе всім зрозуміло? Я прошу зробити повну
тишу в залі. Відтепер на запитання від залу будуть відповідати лише наші

фіналісти. Якщо учасники готові?, зал готовий?, суддівська рада готова?,
починаємо змагання!
Пачкуля.: А ми разом із залом даємо відлік до початку змагання: 5, 4, 3, 2, 1,
старт!
В.: Ми почнемо з фіналістів-учнів 6-х класів. Для них підготувала запитання
ліва половина залу. Шановні фіналісти, зараз будуть оцінюватись не лише
ваші знання з літератури, але й ваша спритність. Той, хто знає відповідь на
запитання, яке прочитають наші глядачі, швиденько піднімає руку. Отож,
увага на екран! Зараз визначиться колір кульки, власник якої першим
поставить своє запитання. (Глядач із залу, який упіймав кульку, читає
запитання, яке з’являється на екрані. Суперфіналісти відповідають). Тепер
черга ставити запитання правій половині залу для наших семикласників.
Обираємо колір. На випадок, якщо у першому раунді безспірні переможці не
визначаться, оголошуються:
Раунд 2. Завдання "Аргумент". (Шановні суперфіналісти, для підготовки до
його виконання у вас є 5 хвилин. Зараз ви зможете проявити себе як завзяті
читачі та красномовні оратори. Тема вашого виступу: "Читати – це сучасно!")
В.: А доки наші учасники готуються, ви, наші шановні глядачі, маєте змогу
подивитись кращі відеопроекти III етапу конкурсу "Велика читацька
пригода" для учнів 9-11 класів. Назва цього конкурсу – "CD і читай!
Буктрейлери". Увага на екран! Перегляд відеореклами книг, виготовленої
учасниками конкурсу. 6
В.: А зараз перед вами виступлять двоє найкращих, найстійкіших
конкурсантів. Одже, ми розпочинаємо вирішальну битву двох найкращих
читачів Херсонської області 2013 року. Це їхній останній шанс заручитися
вашою підтримкою і ваша остання нагода визначитись, кого ж ви бажаєте
провести до перемоги. Думаю, не перебільшу, якщо скажу, що це буде
найвідповідальніша мить у їхньому житті, адже на кону – поїздка до Львова
на Міжнародний фестиваль дитячого читання! Шановні оратори, ми готові
вислухати ваші промови.
Пачкуля.: А я дуже хочу, щоб глядачі висловили нашим фіналістам свою
підтримку бурхливими оплесками! …Конкурсанти, до бою! Конкурс
"Аргумент". Раунд 3, резервний. Гра "Доріжка херсонських письменників".
(Суперфіналісти, вам треба стати в шеренгу; той, хто називає ім’я та
прізвище херсонського письменника, робить крок уперед. Той учасник, який
не зможе у свою чергу пригадати і назвати прізвище херсонського
письменника, на жаль, залишить цю сцену переможеним. Починаємо!)
В.: Ну от і все: всі завдання виконані, всі запитання поставлені, всі ставки
зроблено. Час вам діяти, шановні судді. Тепер тільки від вашого рішення

залежить, хто із суперфіналістів отримає титул Найкращого читача України
2013 у Херсонській області.
Пачкуля.: Все у ваших руках! В.: Яким би не був присуд суддівської ради, я
хочу сказати, що кожен із вас заслуговує тільки найкращого, ми віримо в вас,
ми вболіваємо за вас усім серцем, але зараз ми почуємо тільки одне ім’я. Це
ім’я того, кого судді визнали Найкращим читачем 2013 року! … (фонограма
стуку серця) Судді – переможці конкурсу попередніх років – оголошують
імена двох переможців обласного етапу Конкурсу.
В.: Ну що ж, настав час для нагородження! І такого нагородження ще ніколи
у нас не було. Адже переможці отримають незвичайні капелюхи магістрів
літератури. Я прошу винести їх на сцену.
Пачкуля.: Капелюхи магістрів, а чому вони білі?
В.: Такі капелюхи, люба моя, Пачкулечко, одягають випускники вищих
навчальних закладів по всьому світу. Це честь, а різні кольори символізують
різні напрямки. Наприклад, випускники технічного напрямку одягають
капелюхи помаранчевого кольору, майбутні лікарі – зелені, а ось справжні
знавці літератури одягають, як ти вже здогадалась, білого капелюха. І наші
переможці, пройшовши усі випробування, довели, що мають право отримати
цю нагороду!
Пачкуля.: Тоді не будемо зволікати та запросимо на цю сцену для
поздоровлення переможців наших поважних гостей. Зустрічайте: Мазур Ігор
Романович, заступник начальника управління культури Херсонської обласної
державної адміністрації Лісова Ганна Валеріївна, директор книготоргівельної
фірми „Учбова книга“ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Музичний подарунок для переможців: пісня "Книга моя" у виконанні
дитячого хору.
В.: Свято підготували співробітники Херсонської обласної бібліотеки для
дітей, за участю дитячих творчих колективів (називає).
Пачкуля.: "Читайте, адже з книжкою можливе все!".
В: До нових зустрічей у бібліотеці! (Фонограма, сценічні ефекти –
„хлопавка“).

