Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки

«Потяг наш летить крізь час, на свята збирає нас»
Сценарій бібліошоу з нагоди відкриття
Всеукраїнського тижня дитячого читання
21 березня 2014

м. Херсон

Сцена оформлена під «залізничний вокзал».
Лунає сигнал до старту.
ГОЛОС (звукозапис): Шановні пасажири! Будьте уважні та обережні. Фірмовий
святковій потяг "Дніпрова Чайка" подається на першу колію.
Відкриваються лаштунки. Вокзал. Потяг. Гамір. Великий годинник, ліхтарі,
лавочки. Поруч - Володар Часу (хлопчик). На сцені - 4 групи «пасажирів»:
бабуся з онучкою; дівчатка-підлітки; кілька дорослих; парочка закоханих
На сцені «біля потягу» стоїть Провідниця;
Дія 1
Продавець газет вигукує: «Херсонський вісник»! Свіжі новини! Святкове
відкриття Тижня дитячого читання!»
Провідниця: Ой, люди, це ж про мій потяг пишуть у газеті! Хлопчику,
хлопчику, я купую цей номер – давай два примірники – згодиться!
Виходить у центр сцени, розгортає газету.
Зараз перевіримо, чи правду пишуть у пресі! Так, все правильно! Книжчин
Тиждень святкує своє 70-річчя… Це ж у якому році відбувалося? Здається, у
1944?
Володар Часу змінює 2014 рік на «електронному табло» «чарівного» годинника
на 1944.
Хореографічна сценка костюмованих літературних персонажів.
Провідниця (читає газету): Ось, навіть надрукували історичну довідку: «У
1944 році, коли ще тривали бої, йшла Велика Вітчизняна війна, зібрались у
святковому залі улюблені казкові персонажі, письменники …
(перелік імен з фото на екрані)
Разом з юними читачами вони створили широке коло, яке символізувало любов
до книги та читання. Це були справжні Книжчині Іменини!
Звуковий сигнал, всі завмирають, звучить оголошення:
ГОЛОС (у запису): «Внимание! Участники Первой Всесоюзной недели
детского чтения приглашаются на посадку!»
Вокзал приходить у рух, казкові персонажі йдуть зі сцени.
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Дія 2.
Провідниця: Дякувати Богу – пішли! Звідки з’явилися – невідомо, куди
поділися – не зрозуміла…
Володар Часу: Вам, може, і не відомо, і не зрозуміло, а ось мені відомо все, що
трапляється з часом. Бо ж я - ВОЛОДАР ЧАСУ!
Провідниця: (дивиться на «годинник», панікує) Я потрапила у 44-й рік? Ой,
лишенько!.. Це ж іще війна!
Голос Левітана (звукозапис) : повідомлення про визволення Херсону.
Танець «військовий» святковий.
ГОЛОС (звукозапис): фрагмент указу про утворення Херсонської області.
Провідниця: Все це добре, але я хочу додому – на мене святковий потяг чекає.
Де ж він, цей Володар Часу? Мені ж треба у свій час! (гукає) Володарю, де ти
зник? (Виходить за лаштунки).
Сцена затемнена. У світлі двох прожекторів з різних боків з’являються дві
дівчини, які читають: перша - книжку, друга – планшет. Натикаються одна
на одну.
ЯНА: Дивись, куди йдеш! (роздивляється) Вінтажний прикид! На яку це ти
костюмовану вечірку зібралася? Що це у тебе!
АНЯ: Не чіпай! Це піонерський галстук. А де твій?
ЯНА: Навіщо мені! Така хустинка зараз не у тренді! Я взагалі сама по собі –
всілякі там емо, готи, панки мені не до вподоби.
АНЯ: Про що ти говориш? І звідки взагалі ти взялася! Що за дивні речі у тебе?
ЯНА: Чого це вони дивні?! Кожен має планшет – 21-е століття на вулиці!
АНЯ: Яке? Яке століття?!
ЯНА: 21-е! Ти що, Новий рік проспала? 2014-й наступив – рік синього коня!
АНЯ: Ти помиляєшся – зараз 1944-й рік!
(суперечка; з’являється Володар Часу)
Володар Часу: Дівчата, заспокойтеся! Зараз усе поясню. Я - Володар Часу.
Зараз тут часовий вакуум – така собі невеличка зупинка часу. Точніше, перетин
часів. Я вас навмисно зібрав разом, тому що ви - найкращі читачки, кожна - у
своєму році.
ЯНА: Це ти – найкраща читачка, піонерко?!
АНЯ: Так, а що!
ЯНА: Тоді я викликаю тебе на читацький батл.
АНЯ: Хто це – батл?
ЯНА: Не панікуй – це просто змагання. Здорова конкуренція, так би мовити.
АНЯ: Позмагатися я не проти.
Інтерактив з глядацьким залом: що читають дівчатка у 1944 та у 2014 році.
На завершення дівчатка миряться, потискають одна одній руки.

ЯНА: (з повагою) А ти крута читачка!
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АНЯ: Дуже дякую, ти теж гідна суперниця.
ЯНА: А головне знаєш що? Ми з тобою - з однієї команди!
АНЯ: Так, ми – читачки Херсонської дитячої Центрочитальні.
ЯНА: Тобто – Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової
Чайки!
АНЯ: Як би я хотіла подивитися, якою стала моя Центрочитальня у 21-му
столітті…
ЯНА: А ще краще побачити на власні очі – як вона створювалася у 1924 році!
Адже ми святкуємо її 90-річчя!
Підходить Володар Часу.
АНЯ: І ми святкували - її 20-річний ювілей! Щоправда, скромно – війна…
Провідниця: (помічає ВОЛОДАРЯ ЧАСУ) Хлопчику, ось ти де! Досить жартів
– негайно вже переводь час у 2014 рік – без мене фірмовий потяг не вирушить!
Тиждень читання не почнеться!
ЯНА: Стривайте, тітонько! (до Володаря Часу) Якщо ти, Коперфілде, втягнув
мене у все це – я хочу відірватися на повну!!
АНЯ: Відірватися? Від чого?
ЯНА: Ну, розважитись – подорожуватимемо у часі!
АНЯ: Я не проти. Ми ж хотіли побачити на власні очі, як створювали дитячу
Центрочитальню? А він це може! (до Володаря Часу) Ти ж справді можеш
перенести нас на 20 років назад?
Провідниця: От тільки цього мені і не вистачало! Хлопчику, негайно переводь
стрілку у 2014!
АНЯ-ЯНА: (разом) Володарю, дорогенький, переводь скоріш до 1924-го!
Провідниця: Бач, які спритні! Не дозволю! Мені треба…
ЯНА: Тітонько, а що це у вас у газеті? Невже Ваше фото?!
Провідниця: Де? Де фото?
Розгортає газету, тим часом Володар Часу «переміщує» всіх у 1924 рік.
Масова сцена на «пероні»: дівчата з кошиками, люди, біжить продавець газет.
ПРОДАВЕЦЬ: Свіжі новини, свіжі новини! Купуйте новий випуск
"Херсонського комунару"! Світові події! Всього 3 копійки! Великобританія
визнала Радянський Союз, стартували перші зимові Олімпійські ігри у Франції,
прем’єра п’єси Миколи Куліша "97". Відкрито першу Центрочитальню для
дітей у Херсоні!
Провідниця: Ну, раз я вже тут, потрібен доказ. Хлопчику, мені, будь ласка,
примірник. (читає) Дійсно, «1 лютого у Херсоні відкрилася дитяча
Центрочитальня».
АНЯ: А хто ж був її першим керівником?
Провідниця: «Завідуючою призначено Ревекку Сухотіну». (фото на екрані)
ЯНА: А скільки книжок там було?
Провідниця: «Фонд книгозбірні складає 3 тис. 300 книжок і періодичних
видань.»
ЯНА: Які там періодичні видання у 1924 році!
АНЯ: Ну як же! Ти ж маєш звання найкращої читачки! Саме у 24 році вийшов
перший номер журналу "Мурзилка" ! А ще був комсомольський журнал
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"Однокласник"! (На екрані: слайд з обкладинками тодішніх та сучасних
часописів)
ЯНА: "Мурзилку" читає моя маленька сестричка, а "Однокласник"- мій
улюблений журнал.
АНЯ: У нас також ці журнали улюблені. А ось книжок вже 40 тисяч!
ЯНА: 40! Та у нас втричі більше…!
АНЯ: Це ж яке потрібно приміщення мати!
ЯНА: А в нас нова адреса: вул. Червоностудентська, 21. Будівля
триповерхова, побудована саме для бібліотеки. До речі, саме на цій вулиці
мешкала колись дитяча письменниця Дніпрова Чайка, тому тепер ми і носимо її
ім’я.
АНЯ: В нашій Центрочитальні стільки цікавих заходів проходить.
ЯНА: Так, мені до вподоби веб-квести, скайп-зустрічі, онлайн-майстер-класи.
А зараз у нас стартував обласний марафон читців "Звучи у нашім ріднім краї,
безсмертне слово Кобзаря!" Ми цілий рік вшановуємо Кобзаря з нагоди його
200-річчя!
АНЯ: От би і мені подивитись хоча б одним оком!
Провідниця: Тому й кажу, треба повертатися до 2014 року! Хлопчику,
Володарю, переводь годинник!
Дівчата: (разом) Згодні!
Володар Часу: Залюбки! (лунає музика, хлопчик переводить стрілку)
ЯНА: Ура! Я знову в своєму часі! І, здається, ми потрапили як раз на
святкування 90-річчя нашої бібліотеки!
АНЯ: Справді! Подивися, як багато гостей зібралося в цьому залі? Це все –
читачі бібліотеки?
ЯНА: Так, читачі нашої бібліотеки, районних і сільських дитячих бібліотек
області! А ще – дорослі: з усієї Херсонщини, із Миколаєва і навіть – із самого
Києва!!
До вітального слова на сцену запрошуються:
- Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей,
заслужений працівник культури України Алла Іванівна Гордієнко!
А також:
- делегація керівників дитячих бібліотек Херсонщини
- голова Бібліотечної ради, директор фірми «Учбова книга» Ганна
Валеріївна Лісова
І, звичайно, директора Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені
Дніпрової Чайки, заслуженого працівника культури України
Бардашевську Анну Іванівну
АНЯ: Дякуємо за поздоровлення, шановні гості! Займайте, будь ласка, свої
місця у залі.
(спускаються зі сцени)
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Затемнена сцена. По черзі висвітлюються «живі картини» Шевченка:
«Катерина», «Портрет зі свічкою», «Хлопчик-пастушок». Під музику
виходять читці, декламують власні твори, за мотивами поезій Т. Г. Шевченка.
ГОЛОС (звукозапис): «А може тихо, за літами, вірші…»
На сцену виходить Яна.
ЯНА: Просимо привітати усіх присутніх з головним ювілеєм року – 200-річчям
від дня народження Кобзаря
Анатолія Івановича Кичинського, лауреата Національної премії України
імені Тараса Григоровича Шевченка!
ЯНА: Дякую, Анатолію Івановичу! Проходьте, будь ласка, до залу.
У центр сцени виходять Провідниця з дівчатками.
АНЯ: Як чудово та незвичайно!
ЯНА: Так, у нас класно!
Провідниця: В мене для вас є справжній сюрприз – мій фірмовий потяг
«Дніпрова Чайка» - чарівний! Він везе… ювілейні свята цього року!
АНЯ: Що Ви маєте на увазі?
ЯНА: Поясніть!
Провідниця: У першім вагоні «їде» Всеукраїнський тиждень дитячого читання
У другому …
АНЯ: Я здогадуюсь! Це свято визволення Херсонщини та заснування
Херсонської області.
Провідниця: У третьому вагоні …
ЯНА: Я, я знаю! Це свято - день народження Херсонської обласної бібліотеки
для дітей імені Дніпрової Чайки.
Провідниця: Четвертий вагон з особливою і дуже важливою ювілейною датою
2014-го року - 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
ЯНА: Нібито все!
АНЯ: Ні, залишилось ще 2 вагони.
Провідниця: Все правильно. 5-й вагон - поштовий, у ньому зібрані привітання
та подарунки. Є навіть відеопоздоровлення з далеких країн.
Відеоролик з вітаннями.
АНЯ: Тепер точно усе…
ЯНА: А 6-й вагон – той, що прикрашений кульками, хто їде у ньому?
Провідниця: У цьому вагоні їдуть найголовніші пасажири – найкращі читачі
нашої області 2014 року.
ГОЛОС (звукозапис): На перон запрошуються переможці районних етапів
конкурсу " Найкращий читач України 2014".
Аня та Яна запрошують дітей-конкурсантів на сцену.
Вручення подарунків учасникам (книжки).
Діти спускаються в залу.
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ЯНА: А зараз – хвилюючий момент! Нарешті ми дізнаємось, хто ж став
переможцем Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України 2014» у
Херсонській області!
АНЯ: На сцену запрошується голова журі
Голобородько Ярослав Юрійович, літературознавець, доктор філолог. наук,
академік Академії педагогічних та соціальних наук
Голова журі оголошує переможців, діти піднімаються на сцену.
ГОЛОС: Для урочистого привітання запрошуються гості!
Дівчата виконують роль ведучих, надають слово гостям та запрошують їх у
залу.
Гордієнко Алла Іванівна, Генеральний директор Національної бібліотеки
України для дітей, заслужений працівник культури України
Мазур Ігор Романович, заступник начальника управління культури обласної
державної адміністрації
Дзиганська Валентина Сергіївна, голова Всеукраїнського об’єднання «Жінки
Батьківщини»
Вручення дипломів та подарунків переможцям. Усі запрошуються до зали.
ГОЛОС (звукозапис): Шановні пасажири! Будьте уважні та обережні! З першої
колії відправляється святковий фірмовий потяг «Дніпрова Чайка»!
АНЯ: Настає урочиста мить! Святковий експрес Всеукраїнського тижня
дитячого читання вирушає містами і селами України!
ЯНА: Побажати щасливої дороги його пасажирам та усім присутнім сьогодні у
залі ми запрошуємо Генерального директора Національної бібліотеки України
для дітей Аллу Іванівну Гордієнко!
Святковий фінал з піснею та хореографією.
ГОЛОС (звукозапис): Всеукраїнський тиждень дитячого читання оголошено
відкритим!

Сценічні феєрверки.
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