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Масові форми інформування читачів Куп’янської ЦБС 
 

По стежках рідної Куп’янщини 
(вікторина) 

Над Осколом блакитне чисте небо, 
П’янять степи колоссями хлібів. 
Мій отчий край! 
В захопленні від тебе: 
Я ці місця з дитинства полюбив. 

Віра Лисенко - Шапка 
 
 

Куп’янщина – своєрідний, неповторний край. Прохолода літніх дібров, грибна 
щедрість борів, захоплююча краса степів, де можна побачити сиву ковилу, 
блакитний простір Червонооскільського водоймища, чарівна задумливість Оскола і 
його приток, безліч джерел і озер – все це приналежність краю.  

 
Запитання: 

1. Коли виникло місто Куп’янськ? 
(Друга половина 17 ст., 1655 р.) 
 
2. Як називався Куп’янськ у давнину? 
(Купецький, Купчина, Купенка) 
 
3. В якому році була заснована центральна районна бібліотека? 
(1920 р.) 
 
4. Скільки річок протікає через місто Куп’янськ?  
(Оскіл, Куп’янка) 
 
5. Яка довжина Оскола? 
(49 км) 

 
6. Звідки походить назва  річки Оскіл? 

-1 версія: на мові тюрських народів, які заселяли наші землі „оск” означає 
швидкий, бурхливий, нестриманий, а „іл” – вода. Отже Оскіл – бурхлива річка. 

-2 версія: основа „ос” засвідчує, що на цій річці проживали древні осетини – 
алани - осси. А більш пізні жителі цих місць, тюркомовні племена додали до основи 
„кіл” – ріка. В результаті назва Оскіл – „ріка оссів” (аланів). 

 
7. Що було зображено на першому гербі міста? 
(Байбак в золотому полі) 
 
8. Коли побудували новий міст через Оскіл? 
(1824 р.) 



 
9. В якому році був збудований Куп’янський ливарний завод? 
(1965 р.) 
 
10. Коли  і ким було затверджено Герб Куп’янського району? 
(Герб Куп’янського району, який було затверджено 29 грудня 2000 року  на спільній   
сесії  Куп’янської міської та районних рад)  

 
11. Хто є авторами і композиторами Гімна Куп’янщини? 
(наші земляки: Владислав Курилов, Микола Кукса та композитори Володимир 
Серпокрил та Віра Лисенко – Шапка)  
 
12. Скільки Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної Праці на 
Куп’янщині?  
(11 Героїв Радянського Союзу та 22 Героїв Соціалістичної Праці)  
 
13. Кому і за що було присвоєне звання Героя Радянського Союзу 24 березня 1945 
р.? 
(Шкарлетовій Марії Савеліївні за утримання плацдарму на Віслі і винесення з бою 
більше 100 поранених) 
 
14. Назвіть  відомі самодіяльні колективи? 
(Вокальні групи „Слобожанка”, „Антракт”) 
 
15. Яких самодіяльних  поетів Куп’янщини ви знаєте? 
(П. Голубничий, М.  Шевченко, В. Видченко, В. Курилов,  
З. Воронцова (Беседіна), І. Сириця, Р. Дубовицька, В. Ребрик, І. Удовик, М. Кукса) 
 
16. Чи були у нас землетруси? 
(8 серпня 1913 р.) 
 
17. 224 чорної доби. Про який період в історії Куп’янська йде мова? 
(Період окупації міста в роки Великої Вітчизняної війни) 
 
18. З якими областями наш район має кордон? 
(Бєлгородська, Луганська) 
 
19. Коли було звільнено наше місце від фашистських загарбників? 
(3 лютого 1943 р.) 
 
20. Хто і коли в Куп’янську заснував товариство любителів театрального мистецтва 
? 
(1888 р., М.Л. Кропивницький) 
 



21. В якому році було побудовано локомотивне депо на станції Куп’янськ – 
Сортувальний? 
(1952 р.) 
 
22. В якому році було відкрито новітнє училище? 
(1807 р.) 

 
23. Як називаються наші місцеві газети? 
(„Франт”, „Вісник Куп’янщини”, „Наш город”, „Украинский формат”)  
 
24. В якому році була побудована перша дерев’яна Соборно -  Покровська церква? 
(1662 р.) 
 
25. Яких письменників – земляків ви знаєте? 
(В. Дудінцев, О.Іскін, Ф.Птушко, О.Паншин) 
 
26. В якому селі народився  відомий всьому світу митець з техніки мікромініатюр 
Микола Сядристий? 
(с. Колісниківка ) 
 
27. Назвіть прізвище відомого українського поета, філософа, музиканта, який жив і 
творив на Куп’янщині? 
(Г.С. Сковорода) 
 
28. Хто із відомих письменників любив відпочивати і заряджатися творчістю в 
с.Сеньковому? 
(Остап Вишня) 
 
29. Назвіть прізвище видатного земляка, ім’ям якого названа центральна аптека? 
(М. А.Валяшко) 



Сядристий Микола Сергійович 
(До 70–річчя від дня народження М.С. Сядристого) 

 
Сядристий Микола Сергійович народився 1 вересня 1937 року в 

с. Колісниківка Куп’янського району Харківської області. В 1956 – 1961 р.р.  
навчався у Харківському художньому училищі. У 1960 році закінчив Харківський 
сільськогосподарський  інститут ім. В. Докучаєва. Майстер спорту СРСР, 
абсолютний чемпіон України по підводному плаванню. 

Український радянський майстер мікромініатюри, заслужений майстер  
народної творчості УРСР (1970 р.). Створює художні та технічні мікромініатюри: 
портрети – барельєфи на вишневих та тернових кісточках, найменші в світі книжки 
(„Кобзар” Т.Г.Шевченка), вироби з золота („Пам’яті Гріна” – парусний фрегат), 
бабка (стрикізка) натурального розміру, в голові якої вмонтовано діючий годинник, 
найменший у світі діючий синхронний електромотор.  

Сядристий М. С. – автор книжок: „Чи важко підкувати блоху?” (1966 р.), 
„Таємниці мікро техніки” (1969 р.) та інші. 

Найбільші колекції його робіт представлені в Московському політехнічному 
музеї та на постійно діючій виставці мініатюр в Києво – Печерському історико – 
культурному заповіднику. Уже кілька років діє музей майстра мікромініатюр у 
князівстві Андорра. 

Виставки робіт Сядристого М. С. влаштовувались в Англії, Франції, Канаді, 
Японії, Болгарії, Чехословаччині та інших країнах.  

В Глушківському та Колісниківському бібліотечних філіалах постійно діюча 
виставка – біографія „Своїм умінням він дивує  світ”, де зібраний матеріал про 
видатного земляка, майстра мініатюр – Сядристого Миколу Сергійовича. 



Додаток 1. 
Своїм умінням він дивує світ 

Книжкова виставка 
 

Розділ 1. Вибираючи власний шлях. 
Розділ 2. Спроба пера. 
Розділ 3. Творець дивосвіту. 
Розділ 4. Земляки про земляка. 



Додаток 2. 
Творець мініатюрних шедеврів 
Сценарій вечора – портрета 

 
Святково прибраний читальний зал. В центрі – портрет Сядристого М.С. 
 
Лунає пісня „Край мій отчий” у виконанні вокальної групи „Слобожанка” 
 
Ведуча 1. Куп’янщина – своєрідний, неповторний край, багатий на визначні 

історичні події та на імена видатних діячів науки і культури. І сьогодні цей захід 
присвячено нашому славетному земляку Миколі Сергійовичу Сядристому, який в ці 
вересневі дні святкує свій 70 – ти річний ювілей. 

 
Ведуча 2. Народився Микола Сергійович 1 вересня 1937 року в селі 

Колісниківка Куп’янського району Харківської області. Після закінчення 
Колісниківської школи вступив до художнього училища в м. Харків. Потім закінчив 
Харківський сільськогосподарський інститут імені Докучаєва. 

 
Ведуча 1. Починаючи з 1960 року, працював агрономом в Закарпатті, з 1974 

року – інженером в інституті системи Академії Наук України. В цей час 
неодноразово ставав чемпіоном України з підводного плавання. Але потяг до 
мікромініатюр узяв гору над іншими уподобаннями. Сорок п’ять років життя 
Микола Сергійович віддав улюбленому заняттю – створенню художніх і технічних 
мініатюр, йдучи у своїх шуканнях від складного до ще складнішого. Ще студентом  
здивував своїх однокурсників, написавши їм новорічне привітання на зрізі 
волосини. Потім виконав на зрізах зерняток дикої яблуні та груші портрети І. 
Франка, В. Маяковського, Е.Хемінгуея. Пізніше з’явилися на кісточках терну й 
вишні портрети – барельєфи С. Крушельницької, М. Плісецької, Данте Аліґ’єрі. 

 
Ведуча 2. Багато ранніх творів Миколи Сергійовича носили, як правило, 

престижній характер. „Кобзарем” Шевченка митець з України побив світовий 
рекорд, адже його книжечка у 19 разів менша від найменшої японської. А 
відвідувачі музею мікромініатюр, що знаходиться на території Києво - Печерської 
лаври диву даються композиції, присвяченій композитору та віртуозу гри на 
балалайці Андрєєву Василю Васильовичу, де на одній з половинок макового 
зернятка Микола Сергійович умістив невеличкий кристалик і вигравірував на ньому 
портрет митця, а в другу – точну копію балалайки, складену із 40 деталей. Причому 
цю балалайку укладено в спеціальний футляр. Диву даєшся і незвичайному колосу, 
виготовленому майстром із прозорого дзвінкого кришталю, де на одному з зерняток 
(його розмір 2 на 3 міліметри) видно красиве обличчя літньої жінки. То портрет 
матері Лукії Василівни, одвічної селянки, колгоспниці, що передала синові у спадок 
усю любов до рідної землі. 

 
Слово надається завідувачці Глушківського бібліотечного філіалу 
 



Читець.  
І сплю, й не сплю, 
а щедре літо 
великий спокій в серці ллє. 
І як в дитинстві все на світі – 
І незалежне, і моє. 
І це стрімкий у небі сокіл 
Шляхи далекі, що димлять, 
і осокорів ряд високий, 
що наді мною ледь шумлять. 

 
Ведуча 1. Ці рядки присвятив Микола Сергійович рідному селу Колісниківка, 

де серед степової тиші, серед довірливого шепоту осокорів приходить душевний 
спокій, там, як каже наш славетний земляк, першооснова усього зробленого його 
руками. 

 
Слово надається завідувачці Глушківського бібліотечного філіалу 
 
Ведуча 2. Так хто він, цей диво – майстер? Художник чи скульптор? Інженер 

чи механік? Конструктор чи вчений? Відповідь напрошується одна – найперше він 
митець, незвичайний, самобутній художник, що виріс із самісіньких глибин 
народних. Своїм умінням, своєю подвижницькою працею Сядристий демонструє, 
які невичерпні можливості закладені в людині, у її творчих шуканнях. 

 
Слово надається директору краєзнавчого музею 
 
Ведуча 1. Мікро шедеври майстра   представлені в Московському 

політехнічному музеї, в Києво – Печерському історико – культурному заповіднику 
постійно діє виставка мініатюр. Уже кілька років діє музей майстра у князівстві 
Андорра. Виставки робіт Сядристого М.С. влаштовувались в Англії, Франції, 
Канаді, Японії, Болгарії, Чехословаччині та інших країнах.  

В бібліотеці села Колісниківка постійно діє виставка – біографія  „Віч – на – 
віч з Миколою – чудотворцем”. 

 
Ведуча 2. Микола Сядристий є автором книжок „Таємниці мікро техніки”, 

„Чи важко підкувати блоху?”. Дехто з вас знає, що в його музеї мініатюр 
знаходиться справжня блоха, на волосатій лапці якої красується золота підкова. Наш 
земляк міг би „відбутися” і як визначний український поет. Його вірші припали до 
снаги таким „зубрам” поезії, як Іван Драч і Дмитро Павличко. Як каже наш земляк, 
вони живлять йому душу і життя. 

 
Читець. 
Раніш сонця вставай, 
Лінь не зна довголіття, 
Труд спасе тебе, знай, 



В самоті й лихолітті. 
На сирому не спи, 
І не пий по –дурному 
І образ не копи – 
Зло повернеться злому. 
В низі сад посади 
Там земля добре родить, 
Поруч ще посади 
Моє сонце заходить. 
 
Ведуча 1. Ім’я нашого земляка увійшло до світових енциклопедій. Порадіймо 

за нього та побажаємо йому нових відкриттів у мистецьких глибинах мікро техніки. 
 
Лунає  пісня „Куп’янську мій” у виконанні вокальної групи „Слобожанка” 



Додаток 3. 
„Куп’янщина в потоці історії” 
Презентація книги М.Ф. Кукси 

Читець. 
І знову весна у ріднім краю, 
Гуляють закохані пари ... 
І знов, і знов душа  в душі вирина  
Палке почуття... Кохаю! 
Кохаю усе, що бачу навкруг, 
Кохаю нове і знане, 
Бо тут я уперше відчув красу  
Зустрів свій дорослий світанок... 
І тут на початку мого життя  
Мене  оточили люди  
Що мали у серці такі ж почуття  
І славили край наш усюди! 

 
Ведучий 1. Наша Куп’янська земля – то чарівна сторона. Вона рясно 

уквітчана, зеленню закосичена ... Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, 
щоб висловити гарячу любов до краю, де народилися й живуть. 

 
Читець.  

Давайте поговорим про життя!  
Отак зберемося і поговорим, 
Поділимося радістю и горем, 
Давайте поговорим про життя! 
Давайте поговорим про любов! 
Бо як на світі жити без любові? 
Давайте поговорим про любов! 
Найсвітлішу любов, любов  
До неньки – України, до рідної землі. 

 
Ведучий 2. У глибину століть сягає історія нашого українського народу. 

Україна має багате і славне минуле. Вона виплекала Запорізьку Січ, славетну Києво-
Могилянську академію. 

 
Ведучий 1. Україна виколисала велетнів сили і духу – таких як Петро 

Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Григорій Сковорода, Устим 
Кармелюк, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка , Михайло Грушевський, 
Остап Вишня. Григорій Квітка - Основ’яненко. 

 
Ведучий 1. От і сьогодні шановні, ми зібралися щоб відзначити велику подію 

в житті нашого краю: у цьому році побачила світ книга „Куп’янщина в потоці 
історії”. 

 



Ведучий 2. Це слід тривалої, кропіткої праці нашого земляка – Миколи 
Федоровича Кукси - журналіста і краєзнавця. Його знає майже усе місто і район у 
обличчя. Він привітна, доброзичлива, не за роками енергійна людина, душа якої 
сповнена священної любові до рідного краю. 

 
Ведучий 1. Дорогий Миколо Федоровичу, ми запрошуємо Вас до слова. 

Зустрічайте автора книги ! 
 
Ведучий 2. Книга „Куп’янщина в потоці історії” - це перше таке широке і 

поглиблене видання, в якому  висвітлюється історія Куп’янщини, минуле і сучасне 
краю. Своєрідність даної книги в тім, що у ній зібрано у хронологічному порядку 
найбільш важливі події, що сталися з початку заселення , безпосередньо, землі 
Куп’янської. 

 
Ведучий 1. У тексті міцно переплетені між собою історичні, краєзнавчі та 

етнографічні матеріали. Читаються вони без напруження з цікавістю, завдяки 
майстерності і публіцистичному талантові автора. 

 
Ведучий 2. Кожна група читачів може знайти  у книзі свій інтерес, свої 

уподобання, найбільш цікаві для себе факти, описання подій ,посилання та 
висновки. 

 
Ведучий 1. Книга, без будь-яких сумнівів, займе важливе місце в системі 

історичної освіти школярів, буде служити джерелом збагачення молоді знаннями 
про рідний край, стане засобом виховання в неї любові до отчої землі. 

 
Ведучий 2. Дорогий Миколо Федоровичу. Прийміть від нас щирі слова подяки 

за ваш внесок в історію рідного краю, за вашу велику працю! 
 
Ведучий 1. Ми щасливі, що є земляками такої людини, як Ви, із сивиною на 

скронях, з мудрістю в душі, але  з юним запалом у серці, із завзяттям а натхненням, 
без яких не буває ні творчості, ні буденної праці, ні храму, ні пісні. 

 
Ведучий 2. Будьте ж сьогодні, завтра і завжди опорою для нас усіх, кому 

дорога історія та культура української нації! 
 
Звучить лірична мелодія, дівчата в українських костюмах, виносять на 

рушнику круглий каравай, вручають його Куксі М.Ф./ 
 
Читець. 

Доки хліб – допоки й світ, 
З ним щастя і великі справи, 
Подоба в нього із землі, 
А суть від правди.  
Як щастя і сонце, що пестить наш край, 



Як саме святе й дороге в сьогоденні,  
Прийміть же від нас запашний каравай, 
Що виріс із праці, добра і натхнення! 

 
Ведучий 1. Слова щирої подяки і найкращі побажання авторові .Звучать у 

вступному слові до книги, яке написав голова Куп’янської районної ради Василь 
Іванович Стецюк. 

 
Ведучий 2. Будь ласка, Василю Івановичу, запрошуємо Вас до слова. 
 
Виступ В.І. Стецюка 
 
Ведучий 1. Дорогі друзі! Сьогодні у нашому заході приймають участь місцеві 

талановиті митці, імена яких Микола Федорович згадує на сторінках своєї 
історичної хроніки. Наприклад, книгу відкриває вірш місцевого самодіяльного поета 
Владислава Курилова, що нещодавно став піснею!  

 
Звучить пісня „Край мій отчий” 
 
Читець. 

Людське безсмертя з роду і до роду  
Увись росте з коріння родоводу  
І тільки той, у кого серце чуле, 
Хто знає, береже минуле,   
І вміє шанувати сучасне  
Лиш той майбутнє  
Вивершить прекрасне! 

 
Ведучий 2. Добре, що серед нас є люди, які не тільки словами а і конкретними 

діями, благородними вчинками підтверджують свій патріотизм, свою любов до 
рідного краю. У складний час допомагали автору спонсори: Гришко Валентин 
Михайлович, Радченко Олександр Олександрович, Троц Віктор Петрович, 
Пожидаєв Володимир Антонович та інші 

 
Ведучий 1. Слово надається Гришко Валентин Михайлович, 
 
Ведучий 2. Шановний Миколо Федоровичу , вас прийшла поздоровити з 

випуском вашої книги директор ЦБС Подкопаєва І.М.  
 
Читець. 

Земле рідна з чим тебе зрівняти,  
Від любові  серцю в грудях тісно, 
Як про тебе пісню заспівати  
Коли ти сама – найкраща пісня!? 

 



Ведучий 2. Книгу „Куп’янськ в потоці історії” теж можна назвати піснею про 
землю рідну. Тому ми вирішили на презентації лунатимуть пісні та поетичні твори 
місцевих авторів про наш прекрасний край. 

 
Ведучий 1. Послухайте пісню, яку створив викладач гімназії № 1 Олександр 

Сергійович Доценко. 
 
Звучить пісня 
 
Ведучий 2. „Мальви” виконує ансамбль ліричної пісні „Мальви” гімназії №1. 

У цьому році вони стали володарями гран прі творчого фестивалю „Весняний 
дзвін”. Життя не стоїть на місці, з кожним днем історія нашого краю збагачується 
все новими і новими фактами, подіями, з’являється нові яскраві особистості, але, 
завдяки даній книзі Миколи Федоровича , наші діти, онуки і правнуки знатимуть 
імена героїв Куп’янщини . 

 
Ведучий 1. Тому, що у книзі йдеться не тільки про виникнення назв сел 

району, події пов’язані з історичними  віками а й названі імена, знаходяться 
фотознімки Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Кавалерів 
трьох орденів Слави, що народилися чи здійснювали свої подвиги на Куп’янщині. 
Ми пишаємося тим, що такі люди є майже у кожному селі нашого району. 

 
Ведучий 1. Багата земля Куп’янщини талантами, щедра земля та щира... Як 

мати ростить вона свої таланти, ростить і леліє... Зараз я хочу запросити до слова 
Владислава Григоровича Курилова. Його, мабуть можна назвати співавтором книги 
„Куп’янщина в потоці історії”, тому що його віршем „Край мій очий” починається  
книга , а його ж пісня ”Червона калина” є останньою її сторінкою. 

 
Ведучий 2. „Надоскільскі зорі”. Таку назву має пісня місцевих авторів 

В.Курилова та Ігора Гури. Вона відома далеко за межами нашого регіону. 
Послухайте її будь ласка. 

 
Співає Ігор Гура. 
 
Ведучий 1. У книзі згадуються імена земляків - краєзнавців, що писали або ще 

й зараз пишуть літопис свого села. Це такі відомі люди, як вчитель історії 
Подолянської школи Налигач В., колишній директор Смородьковської школи 
Даниленко Іван Кузьмич, колишній директор Будинку культури села Нечволодівка, 
а нині пенсіонер І.В. Козир. 

 
Ведучий 2. Завдяки небайдужості до історії рідного краю вчителя СШ № 6 

Кириченка Дмитра Петровича, знайшла своїх виконавців ще одна пісня на вірші 
Владислава Курилова з цікавою назвою „Марш козачат”. Це гурт „Козацьке коло”. 
Існує вже 7 років, вони стали дипломантами першого всесвітнього фестивалю 



мистецтв Українського козацтва у Києві 1997 р. художній керівник гурту, автор 
музики Д.Кириченко. Зустрічайте! 

 
Ведучий 1. Плідною виявилась співпраця Владислава Курилова та місцевого 

самодіяльного композитора з села Курилівка, Петра Сергійовича Бурлуцького. У 
цьому творчому союзі народилися такі пісні про рідний край, як „Сонячна пісня”, 
„Куп’янчаночка - слобожаночка”, „Я твоя весняна ластівка”, та інші. Сьогодні В. 
Бурлуцький виконує пісню „Куп’янчаночка - слобожаночка”. 

 
Ведучий 1. Дуже приємно бачити на сторінках книги фото вокального гурту 

„Слобожанка”, що вже протягом 10 років працює у РБК, керівник Ольга Андрєєва. 
У репертуарі колективу є кілька пісень місцевих авторів. Тож для вас співає 
„Слобожанка”, увіковічена цією книгою в історії Куп’янщина. 

 
Ведучий 2. Дорогі друзі! На презентацію книги завітав вокальний ансамбль 

„Осколяночка”. У їх виконанні звучить пісня на слова В.Курилова, музика Ігоря 
Гури „Куп’янську мій”. 

 
Ведучий 2. Цей перелік можна продовжити й іменами сучасників, навіть 

наших земляків, які примножують славу Батьківщини, рідної Куп’янщини. 
 
Читець. 

Пісні Приоскілля – безмежний це світ 
В них мрія, і дума, і воля, 
І кобзи струна, що з далеких віків 
Тужливо співа про недолю. 
Пісні Куп’янщини, завдячуємо вам 
за пам’ять народу, за щирість, 
Що славу приносять дбайливим рукам, 
Дзвенять про кохання і милість. 

 
Ведучий 1. Шановний Миколо Федоровичу, коли нові кораблі уперше 

покидають свою рідну гавань, то за традицією, випроводжаючи їх у далеку подорож, 
у світовий океан, їх борт омивають струмені шампанського, щоб доля кораблів була 
щасливою. 

 
Ведучий 2. Тож, порівнюючи ваш доробок з кораблем, дозвольте й книзі 

побажати бути корисною, доступною широкому колу читачів, а також багато років 
вдовольняти потреби наших нащадків, допитливих, небайдужих до історії і традицій 
отчої землі. 

 
Автор дарує книги з автографом 
 



Ведучий 1. Шановні земляки! Примножуйте своєю працею і талантами славу 
рідного краю. Поширюйте його кращі традиції серед нащадків, щоб у співучій та 
квітучій Куп’янщині жили щасливо діти і онуки! 

 
Ведучий 2. На завершення нашого заходу пропонуємо пісню. „Дорогі 

земляки”, співаймо разом з гуртом „Антракт”, художній керівник Володимир 
Серпокрил. 



Додаток 4. 
«Праздник всех, кто мыслит» 

(К Всеукраинскому дню библиотек) 
 
Ведущий1. 

Какой бедой бы жизнь не изощрялась, 
Всегда в библиотеках я спасалась.  
В деревне ль, в городе, в столицах ли державних, 
Стоят они на улицах не главных, 
Зато важней, чем даже Дом правительства 
На полках – всех народов представительства. 

 
Ведущий 2. Добрий день, шановні колеги! 
 
Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие гости и друзья! 
 
Ведущий 2. У нашому залі стало тепліше. 
 
Ведущий 1. От чего бы это? 
 
Ведущий 2. А ти не розумієш, а то ти не готувалася сама до сьогоднішнього 

дня. 
 
Ведущий 1. Признаюсь, конечно, готовилась, знаю и знают все 

присутствующие в этом зале, что сегодня праздник – Всеукраинский день 
библиотек…. 

 
Ведущий 2. …який був оголошений Президентом України за Наказом № 471 

від 14 травня 1998 року. 
 
Ведущий 1. Безусловно, Указ – это документ, требующий краткости, 

лаконичности и сдержанности. Тем не менее нельзя не обращать  внимание на 
терпеливих, молчаливых, каждодневных помощников, на тружеников больших и 
малих библиотек. 

 
Ведущий 2. То есть на вас, дорогие колеги и не только… 
 
Ведущий 1. Правильно, отже це свято – всенародне, свято всіх тих, хто 

любить книгу. Як не звертати увагу на  читачів – вчителів і учнів, людей різних 
поколінь та різних політичних пристрастів. Це теж їх свято. Але, в першу чергу, це 
ваше свято. 

 
Ведущий 2. Дорогие коллеги! От всей души  поздравляем вас с 

профессиональным праздником. Как судьба древнего племени зависела от тех, кто 
изо дня в день поддерживал огонь в очаге, так жизнь современной цивилизации 



невозможна без просветителей, не дающих погаснуть факелу культуры. Этот факел 
несет людям чистый и радостный свет знаний. И сегодня мы чествуем тех., кто 
освещает дорогу в будущее – вас, дорогие библиотекари. 

 
Ведущий 1. Зі святом вас! Ми знаємо, що завдяки вашій невтомній, клопіткій 

праці забезпечується єдність поколінь, зберігаються національні традиції, зростає 
віра в справедливість, міцніє надія на краще життя. 

 
Ведущий 2. Уважаемые коллеги – ваш опыт, профессионализм, 

неограниченная преданность библиотечному делу вызывает восхищение и 
уважение. 

 
Ведущий 1. Так, ваша професія справді чудова. Про це свідчать рядки із 

вірша. 
 
Чтец.  

Напружена тиша читального залу – 
До вічності сталий пароль. 
І в тиші отій кого ж з нас не спіткало 
Сплетіння і прагнень, і доль. 
І розум, і розплач, надія й тривога, 
І подвиг, і жарт, і непрощенний гріх, 
І та незбагненна дорога до Бога, 
Яка милосердно відкрита для всіх. 
Ми служимо людям у світському храмі, 
І совість століття пронизує нас. 
А мудрість і правда розтоплять і камінь. 
Все – людям, життю, і ніщо про запас!  

 
Ведущий 2. А серед присутніх є такі люди, які віддають улюбленій справі 

багато часу, навіть особистого. Завдяки їм збільшується кількість читачів, 
проводяться цікаві різноманітні заходи. 

 
Ведущий 1. Да, многие из вас пришли в библиотеку, и нашли здесь свое 

призвание… библиотечное. Частью вашей жизни стали книги и люди. Подобрать 
нужную литературу, обсудить только что прочитанное или просто поговорить с 
читателем. И помнить всех и многих из них любить. 

 
Ведущий 2. У многих из вас высокие показатели в работе, есть задачи и 

проблемы, которые  продстоит еще решить. Но вы не боитесь трудностей, вы их 
преодолеваете т.к. знаете, что вы работаете на благо нашей Украины, для развития 
ее экономики, науки и культуры и что важнее всего – обогащения духовного 
потенциала государства.   

 



Ведущий 1. Шановні колеги у вас сьогодні свято. І щоб його прекрасити ми 
запросили до себе в гості заступника голови  

Куп’янської районної адміністрації Івлєву Ольгу Леонідівну. Також 
запрошуємо до слова начальника відділу культури і туризму Серпокрила 
Володимира Васильовича. Ольга Леонідівна та Володимир Васильович вручать 
грамоти і цінні подарунки найкращим працівникам бібліотечної справи на 
Куп’янщини, якими є:  

Гірник Світлана Віталіївна, завідувачка Кирилівським бібліотечним філіалом; 
Чекаліна Надія Василівна, завідувачка Новоосинівським бібліотечним 

філіалом; 
Апришко Світлана Омелянівна, завідувачка Глушківським бібліотечним 

філіалом; 
Ігнатова Людмила Миколаївна, завідувачка абонементом центральної 

районної бібліотеки; 
Ляшенко Галину Володимирівну, завідувачка Петропавлівським бібліотечним 

філіалом; 
Д’якову Наталію Миколаївну, завідувачка Гусинським бібліотечним філіалом; 
Ліхольот Ніну Миколаївну, завідувачка Грушевським бібліотечним філіалом; 
Конарєву Любов Андріївну, завідувачка Кругляківським бібліотечним 

філіалом. 
 
Виступ, нагородження грамотами та подарунками, квітами. 
 
Ведущий 2. Ольга Леонидовна, Владимир Васильевич, большое человеческое 

спасибо за теплые, добрые слова. Дорогие друзья! Сегодня хочется вспомнить всех 
наших коллег, которые уже давно находятся на заслуженном отдыхе, но не 
прерывают связь с «библиотечной» жизнью. В первую очередь хочу назвать имена 
наших корифеев: 

Цыгулеву Майю Андреевну, 
Крутенчук Валентину Андреевну, 
Мышеву Валентину Григорьевну, 
Волкову Ольгу Георгиевну, 
Маршевскую Марию Ивановну, 
Полодюк Валентину Алексеевну, 
Сереженко Нину Петровну, 
Романенко Лидию Павловну, 
Клочко Олександру Яковлевну. 
 
Ведущий 1. Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами. И слово 

для поздравления предоставляется  директору Купянской централизованной 
библиотечной системы Подкопаевой Ирине Марковне. 

 
Ведущий 2. Шановні наші наставники! Дякуємо вам за працю, бажаємо вам 

великого особистого щастя, здоров’я і довголіття.  
 



Чтец. 
Милые наши библиотекари! 
Душ людских аптекари и лекари. 
Скромные, простые сердечные, 
Мудрых книг хранительницы вечные. 
Незаметен труд ваш кропотливый, 
Но без книг не каждый проживет. 
И спешит читатель торопливый 
К той, что с полки книгу подает. 
Ласково скользят по полкам руки 
И найдут, конечно же они 
Ту, с которой будет не до скуки, 
И герой окажется сродни. 
Вы большое делаете дело! 
Очень важно, чтобы по земле 
Шествовал торжественно и смело 
Человечек с книгою в руке. 

 
Ведущий 1. Шановні колеги! У ці чудові, чарівні дні мир і злагода хай панує у 

ваших оселях. Бажаємо вам невичерпаного оптимізму, нових творчих злетів у вашій 
благородній справі. Щастя, любові, миру і достатку! 

 
Чтец. 

Пускай и в 21 веке 
Звучит хвала библиотеке. 
Пусть радость, свет и процветанье 
Приносят новое признанье, 
Чтобы и в третьем тысячелетье 
Не знать, друзья, вам лихолетья. 
Чтоб вам не знать юного ига, 
Чем мудрая живая книга! 

 



Додаток 5. 
Всеукраїнський день бібліотек. 

(сценарій) 
Ведучий 1. Шановні друзі! Сьогодні ми щиро вітаємо вас із святом. Указом 

Президента України від 14 травня 1998 року 30 вересня проголошено 
Всеукраїнським днем бібліотек. Як визначено в Указі, це свято встановлено у 
зв’язку з великим внеском бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки, 
культури та необхідністю подальшого підвищення їхньої ролі у житті суспільства. 

 
Ведучий 2. Сьогодні ми вітаємо тих, хто присвятив себе цій «на вид простій і 

тихій», але такій не легкій праці своє життя. Хто багато років тому прийшов до 
бібліотеки, і в ній залишився, хто знайшов в цьому своє покликання. 

 
Ведучий 1. Шановні бібліотекарі! За вірність своїй справі, професіоналізм, за 

збереження всіх кращих традицій, примноження їх, низький вам уклін. 
 
Ведучий 2. Бажаємо вам добробуту і благополуччя, енергії й оптимізму, 

доброї вдачі і щедрої долі, нових професійних успіхів в ім’я процвітання 
Куп’янщини. 

 
Ведучий 1. Для вас, берегині скарбу духовного, лунатимуть щирі вітання та 

найкращі пісні.. І першу пісню вам дарує Ірина Боровець. 
 
Ведучий 2. Вересневі та жовтневі дні насичені цікавими подіями. Саме цього 

чарівного дня сердечно вітаємо з черговим важливим станом життєвого шляху 
головного бібліотекаря Куп’янського району – Подкопаєву Ірину Марківну. 
Бібліотека ввійшла в життя Ірини Марківни з юності, і ось 27 років вона працює в 
районному відділі культури, із них 10 років очолює Куп’янську централізовану 
бібліотечну систему. Це не просто місце її роботи, це розрада для душі, сенс її 
життя. Своїми знаннями, досвідом Ірина Марківна охоче ділиться з колегами, 
молодими фахівцями. Цій жінці притаманні такі риси характеру, як життєлюбність, 
цілеспрямованість, безмежна любов до праці.  

 
Ведучий 1. На днях виповнилося 60 років Глушківському бібліотечному 

філіалу, а 40 – річчя своєї роботи в цій бібліотеці відсвяткувала 29 вересня Апришко 
Світлана Омелянівна.  

Наполегливість у досягненні мети, професіоналізм, авторитет і повага, якими 
користується вона серед читачів, односельців – закономірний результат її 
багаторічного бездоганного служіння читачам, книзі. 

 
Ведучий 2. Ці оплески і найкращі вітання вам! Хай щастить вам! Щиро 

бажаємо здоров’я, творчої наснаги, мудрості, надії, нев’янучих і прекрасних весен! 
 
Ведучий 1. Разом з Іриною Марківною, Світланою Омелянівною ми 

запрошуємо піднятися на сцену працівників центральної районної бібліотеки, які 



підтримують високу марку у бібліотечній галузі: Ігнатову Людмилу Миколаївну і 
Пупкову Надію Олексіївну. 

 
Ведучий 1. Слово для поздоровлення надається заступнику голови 

Куп’янської районної державної адміністрації Масляку Ігорю Валентиновичу та 
голові районної ради Ківшарю Геннадію Володимировичу. 

 
Ведучий 2. Шановні колеги, для вас співає Євген Місько. 
 
Ведучий 1. На сцені  танцювальна група «Озорные непоседы». 
 
Ведучий 2. Сьогодні спостерігається така тенденція: бібліотекарями 

працюють жінки, що це професія жінок? 
 
Ведучий 1. Так, в бібліотеці працюють жінки, але які жінки! Енергія, яку вони 

випромінюють, достатньо, щоб всім, хто їх знає, хотілось завжди бути поруч з ними, 
вчитися у них, захоплюватися ними. 

 
Ведучий 2. Запрошуємо на сцену: 
Гірник Світлану Віталіївну, завідувачку Кирилівським бібліотечним філіалом; 
Казарєзову Наталю Іванівну, завідувачку Кіндрашівським бібліотечним 

філіалом; 
Конарєву Любов Андріївну, завідувачку Кругляківським бібліотечним 

філіалом; 
Ліхольот Ніну Миколаївну, завідувачку Грушівським бібліотечним філіалом; 
Ківшар Олену Іванівну, завідувачку Сеньківським бібліотечним філіалом; 
Ляшенко Галину Володимирівну, завідувачку Петропавлівським бібліотечним 

філіалом; 
Авксентьєву Надію Всеволодівну, завідувачку відділом дітей та юнацтва 

центральної районної бібліотеки, 
Воронову Ольгу Миколаївну, провідного бібліотекаря центральної районної 

бібліотеки, 
Чекаліну Надію Василівну, завідувачку Новоосинівським бібліотечним 

філіалом, 
Моргун Наталю Володимирівну, завідувачку Московським бібліотечним 

філіалом, 
Демідову Ірину Григоровну, завідувачку Просянським бібліотечним філіалом. 
 
Ведучий 2. А слово для поздоровлення надається начальнику відділу культури 

і туризму Куп’янської районної державної адміністрації Серпок рил Володимир 
Васильович. 

 
Виступ, нагородження, пісня 
 



Ведучий 1. Володимир Васильович, дякуємо за пісню. Вона пролунала для 
вас, шановні колеги. Наступний музичний подарунок прийміть від Любові 
Воробйової. 

 
Ведучий 2. Свою творчість вам дарує Оксана Гергель. 
 
Ведучий 1. Шановні працівники бібліотек Куп’янського району, вас із 

професійним святом прийшов привітати начальник управління культури 
Куп’янського міськвиконкому Ківшар Олександр Володимирович. 

 
Ведучий 2. Милі колеги, для вас співає Олена Грінчий. 
 
Ведучий 1. День народження – чарівне родинне свято, коли приходять рідня, 

побратими, друзі, вітають, обнімають душею, зичать здоров’я і гараздів на многії 
літа. 

 
Ведучий 2. А бібліотекарі так і живуть – родинно, працюють родиною, 

вшановують  один одного родиною і святкують родиною. І сьогодні від щирого 
серця поздоровляємо з 105-ти річчям Гусинський бібліотечний філіал і її 
завідувачку Д’якову Наталю Миколаївну, завжди доброзичливу врівноважену 
жіночку, яка віддає все тепло своєї душі улюбленій бібліотечній справі, на ниві якої 
працює вже 15 років. 

 
Ведучий 2. В ці чарівні дні святкують своє 95– ти річчя: Моначинівський 

бібліотечний філіал - завідувачка Ілюшенко Наталя Іванівна; Оливенський - 
завідувачка Шепілова Тетяна Петрівна; Смородьківський - бібліотекар Серенко 
Ольга Олександрівна. Зі святом вас, шановні колеги і запрошуємо на сцену. 

 
Ведучий 1. Слово для привітання надається голові районної профспілкової 

організації працівників культури Користіній Ірини Вікторівні. 
 
Ведучий 2. У нас в гостях корифеї бібліотечної справи, які вписали свої 

сторінки в історію бібліотечної  галузі Куп’янщини. Від усієї душі дякуємо за працю 
та вагомий внесок в духовний розвиток рідного краю: 

Цигульову Майю Андріївну, 
Романенко Лідію Павлівну, 
Маршевську Марію Іванівну, 
Полодюк Валентину Олексіївну. 
 
Ведучий 1. Шановні колеги! До центральної районної бібліотеки надійшли 

вітання з нагоди професійного свята від працівників методичних центрів - 
Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки, юнацької та бібліотеки для 
дітей з найкращими побажаннями. Дякуємо їм за поздоровлення. А на сцену я знову 
запрошую неперевершену Олену Грінчий. 

 



Ведучий 2. Шановні колеги, ще раз щиро вітаємо вас із Всеукраїнським днем 
бібліотек – святом представників гуманної і благородної професії! 

 
Читець. 

Бажаємо вам щастя і достатку, 
Ясного неба і тепла, 
В житті – лиш злагоди й порядку, 
Щоб доля світлою була. 
В роботі – успіху, терпіння, 
У справах – вірного горіння, 
В сім’ї – уваги і добра. 
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