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«Всеукраїнський день бібліотек – свято нових вражень!» 

(сценарій до Всеукраїнського дня бібліотек) 

Підготували:  

Утиро Н. О., Куценко В. К. 

 

На сцену виходять ведучі. 

Ведуча: Доброго дня, шановні гості, колеги та друзі! 

Ведучий: 30 вересня по всій країні відзначається Всеукраїнський день 

бібліотек. 

Ведуча: Символічно, що в день Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 

відзначається це свято. Тож, шановні бібліотекарі, нехай ваші серця завжди 

будуть сповнені цими високими почуттями. 

Ведучий: Всеукраїнський день бібліотек – це нагода відзначити роль 

книгозбірень у житті кожного українця. Бібліотекар стоїть біля витоків 

мудрості, пізнання, допитливості.  

Ведуча: Це свято дає можливість привернути увагу суспільства до ролі й 

високої місії бібліотекаря – служити збереженню духовних цінностей, бути 

еталоном розумної та інтелігентної людини.  

Професійне свято є своєрідним підсумком зробленого, досягнутого. 

Бібліотека працює в тісній співпраці з Департаментом культури і туризму, 

національностей та релігій Чернігівської Обласної державної адміністрації. 

Ведучий: До вітального слова запрошується… 

Ведучий: Свято бібліотек – це, передусім, свято книги, великдень нашого 

духу, що починається зі Сковороди та Котляревського, духу, що вийшов із 

«Кобзаря» Шевченка, через святий собор Гончара і голгофу Стуса, 

сонцепоклонника Коцюбинського, душевний біль Ліни Костенко. 

Ведуча: 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. 
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Ведучий: До вітального слова запрошується голова Профспілки 

працівників культури... 

Ведуча: Володимир Сосюра 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». 

Ведучий: У сучасному світі бібліотеки – це не тільки місця зберігання 

книг, а багатофункціональні центри творчого простору для спілкування і 

роботи». 

На сцену запрошуємо директора бібліотеки... 

Ведуча: Сьогодні ми хочемо висловити глибоку вдячність тим, хто 

присвятив своє життя бібліотеці, книзі, читачеві – ветеранам бібліотечної 

справи. 

Дуже приємно представити ветеранів, які присутні сьогодні в нашій залі.  

Ведучий: Шановні ветерани! Щиро дякуємо Вам за працю, за відданість 

справі! Вітаємо Вас зі святом, зичимо енергії, міцного здоров’я! Прийміть у 

подарунок ці квіти... 

Ведуча: До вітального слова запрошується чернігівська майстриня від 

«Ліги ділових та професійних жінок» Лариса Ганенко. 

Ведучий: Шановні колеги, гості, друзі! Пропонуємо розпочати святковий 

концерт, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. 

Відеоролик – вітання зі святом. 

Ведуча: Вас вітає талановитий чернігівський композитор, викладач 

музичної школи ім. Стефана Вільконського Лариса Забара. 

Анатолій Кролл «Посмішка старого міста». 

Ведучий: Пісня завжди об’єднує людей, дарує настрій і надію на 

майбутнє.  

Вас вітає солістка міського Палацу культури, лауреат всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів Анжеліка Гальчук. 
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Ведуча: Зворушливі переливи фортепіано вам подарує лауреат 

Всеукраїнських музичних конкурсів Павло Ребенок.  

«Блакитний місяць» Роберта Роджера – у джазовому аранжуванні 

Лариси Забари. 

Ведучий: Музика і книга – це речі, які не можуть обійтись один без 

одного. 

Великий педагог Василь Сухомлинський, якому цього року, 28 вересня, 

виповнюється 100 років від дня народження, підкреслював: «Як музика не 

може прожити дня, щоб не взяти до рук музичного інструмента, не творити і 

не діставати від цього насолоди, — так людина не може обійтися без книжки». 

Ведуча: Згодна, коли читаєш цікаву книжку, слухаєш чарівну музику, то 

відпочиваєш душею, отримуєш естетичну насолоду. 

Романтичний настрій вам дарує Олексій Дербечев – соло на саксофоні. 

Ведучий: Анастасія, коли ти слухала цю романтичну композицію на 

саксофоні, то хотіла танцювати? 

Ведуча: Особисто я дуже люблю танцювати. Адже танець – це пульс, 

биття твого серця, твоє дихання, ритм життя. 

Вас вітають вихованці студії Палацу культури художньої творчості 

дітей, юнацтва та молоді. 

Ведуча: «Хороша та книга, яку відкриваєш – смакуючи, а закриваєш – 

збагатившись». О, ці змішані відчуття, коли дочитуєш чергову книгу! 

Водночас відчуваєш насолоду і жаль, радість і смуток. Скільки емоцій дарує 

книга?!  

Ведучий: Емоції не можна пояснити, їх тільки можна відчути і тоді твоє 

життя наповниться різними кольорами. Яскраву емоцію нам дарує Давид 

Лисянський. Джазова імпровізація «Обнімаю тебе» Джорджа Гершвіна. 

Зустрічайте!!! 

Ведуча: Чим більше людям віддаєш, тим більше лишається тобі. Тож 

плекаймо вміння віддавати любов, тепло. І завжди будемо багаті в щедрості 

серця і думок. 
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Позитивні емоції нам дарує Сергій Гончаренко з піснею «Намалюй».  

Музика Лариси Забари, слова Світлани Камишної. 

Ведучий: По-справжньому відчуваєш, що в тебе є «душа», тільки коли 

слухаєш музику. А звучання оксамитового саксофона заворожує, створює 

неповторну атмосферу любові та романтики. 

Для вас грає Олексій Дербечов. 

Ведуча: Щиро вітаємо Вас, дорогі колеги, з професійним святом! 

Бажаємо Вам Віри у власні сили, Надії на те, що наша праця буде достойно 

визнана, Любові користувачів і Мудрості у здійсненні великих планів. 

Ведучий: Для вас співає Сергій Гончаренко. 

Ведуча: Святковий та позитивний настрій створювали: 

1. Лариса Забара 

2. Анжеліка Гальчук 

3. Павло Ребенок 

4. Олексій Дербечов 

5. Вихованці танцювальної студії  

6. Давид Лисянський 

7. Сергій Гончаренко 

Ведучий: Дякуємо за увагу! До нових зустрічей! 


