Незвичайні пригоди звичайних книг
Святковий бібліоефір
(Сценарій фіналу загальноміського конкурсу кросвордистів –
ІІ етап конкурсу «Велика читацька пригода», 2011-2012 н. р.)
Інна: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! на хвилях ХерсонБібліоFM.
Оксана: Наступні півтори години підіймати вам настрій, приємно дивувати,
відповідати на ваші запитання та знайомити вас з неординарними людьми у
нашій студії будемо ми – ведучі святкового радіоефіру Інна Михайлова та
Оксана Розміровська.
І: Сьогодні ефір дійсно святковий, адже нарешті будуть підведені підсумки II
етапу конкурсу «Велика читацька пригода», а значить - будуть названі
переможці, про що ми вас будемо радо інформувати прямісінько з місця подій.
О: Для урочистого відкриття святкового бібліоефіру ми запрошуємо на сцену
заступника міського голови Сергія Миколайовича Черевка.
Вітальне слово Черевка С. М.
Ведучі дякують та запрошують зайняти місце у залі.
І: Креативні роботи просто засипали членів журі. Їх за протоколом
нараховується аж 975! 975 учнів 5-8 класів із 37 навчальних закладів. Кращими
у шкільних турах змагання стали 109 учасників.
О: Ось так виявляється підлітки люблять не лише читати сучасні книги, а й
складати кросворди на улюблені сюжети, які припали до душі.
І: Ви маєте змогу побачити їхні творіння на власні очі.
О: А деякі кросворди були дійсно шедеврами поліграфічного мистецтва, ручної
роботи, були використані техніки квілінгу, аплікації, орігамі. Учасники
створили югославські, скандинавські, японські кросворди, чайнворди на
сучасні українські й зарубіжні книжки. Найчастіше фігурували «Гаррі Поттер»,
Сутінки», «Ерагон", "Життя видатних дітей", "Пастка для геймера" і т.д.
І: То ж зустрічайте парад херсонських кросвордистів!!!
Парад херсонських кросвордистів.

О: Аплодуємо ще раз учасникам конкурсу кросвордистів «Незвичайні пригоди
звичайних книг». Ваші роботи справді креативні. Ви гарно попрацювали.
Дякуємо вам. Займайте свої місця у залі.
І: А ми продовжуємо наш святковий радіоефір.
О: Виявити переможців – справа непроста, але з цим добре впоралися
компетентні члени журі. Знайомтесь:
Неннова Олена Василівна – завідувач науково-методичної лабораторії
перспективного педагогічного досвіду комунального вищого навчального
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради,
голова журі
І: Марченко Леонід Володимирович – письменник, автор книг для дітей
О: Звягінцева Надія Дмитрівна – завідуюча відділом бібліотечного
прогнозування Херсонської обласної бібліотеки для дітей, керівник
літературної студії «Контур»,
І: Розміровська Оксана Сергіївна – завідуюча відділом обслуговування
читачів-учнів 5-9 кл. ХОБД,
О: Сломчинська Вікторія Вікторівна – головний бібліотекар відділу
обслуговування читачів-учнів 5-9 кл. ХОБД,
І: Діденко Анастасія Дмитрівна – методист бібколектора методичного
кабінету при управлінні освіти,
О: Ревуцька Надія Іванівна – бібліотекар методичного кабінету при
управлінні освіти по організації роботи шкільних ббілотек, секретар журі.
І: А на хвилях нашого радіо долетіли звуки Ча-ча-ча.Зустрічайте клуб
спортивного бального танцю "Адеона".
Танець.
О: Вони танцювали лише для вас. Залишайтесь на наших хвилях.
І: Продовжуємо наш святковий радіоефір. Ми на хвилях ХерсонБібліоFM.
О: День сьогодні святковий. Я поспішаю оголосити акцію «Класна
бібліотечка». Ми спробуємо скласти сучасну бібліотечку для 5-8-класників з
книг, які дійсно варто прочитати, повз які не можна проходити у житті. Було б
просто чудово, якби у кожному класі були такі підбірки книг, щоб у вільну
хвилинку ви могли взяти книжку з полиці і почитати для душі, можливо, навіть
на уроці під партою.
І: Пропонуємо вам, шановні радіослухачі, телефонувати до нас у студію і
розповідати про книжки, які вас вразили, і які б ви хотіли порадити своїм
одноліткам. Це мають бути дійсно класні книжки!
О: Тож чекаємо на ваші дзвіночки. А також ви можете надсилати смс на
номер:...
І: А в нашій студії - гість. Вітайте головного редактора освітянської газети
«Джерела» Олену Євгенівну Пасічник.
О: По-перше, які ваші враження від конкурсу та від кросвордів, які щойно
встигли побачити? (відповідь)
І: Існує багато періодичних видань, котрі спеціалізуються на кросвордах, їх
також часто друкують в неспеціалізованих друкованих ЗМІ. Чи друкуєте ви у
своїй газеті кросворди? Є така рубрика? (відповідь)
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О: Чи можливо в майбутньому надрукувати кращі кросворди учасників
конкурсу «Незвичайні пригоди звичайних книг» для читачів газети «Джерела»?
(відповідь)
І: А ви знаєте, коли кросворди стали популярними? В середині 1920-х років. Є
кілька версій того, де і коли вони були винайдені, можливо, прототипи
сучасних кросвордів з'явилися ще в ХІХ столітті. На звання батьківщини
кросвордів претендують Італія, Великобританія, США та ПАР.
О: Перший сучасний кросворд (під назвою «ворд-крос») був створений
Артуром Уїнном і опублікований в недільному номері газети «NewYorkWorld»
21 грудня 1913р. Перший кросворд російською мовою складено письменником
Володимиром Набоковим і опубліковано в додатку «Наш світ» до газети
«Руль» в лютому 1925 року в Берліні. Як ви взагалі ставитесь до кросворду як
жанру інтелектуальних розваг? (відповідь гості)
І: Дійсно, вважається, що кросворд розширює кругозір читача і розвиває його
ерудицію. Успішне і повне рішення кросворду вимагає чималих знань і
спонукає звернутися до словників, енциклопедій і атласів.
О: Існує багато видів кросвордів: (на екрані) сканворди найпершими завоювали
популярність, японські головоломки, або «малювання по числах», цифрові
головоломки - «судоку», «какуро», «хосі», «футосікі» та інші. Вам які
найбільше до душі? (відповідь)
І: Дякуємо за цікаву бесіду і сподіваємося невдовзі побачити кросворди
конкурсантів у вашій газеті. Займайте своє місце у глядацькій залі.
О: Кросворди – цікава і захоплююча розвага, але, безумовно, досить непросте і
творче завдання. Щоб скласти гарний і змістовний кросворд, слід:
1. Добре ознайомитись з матеріалом теми, по якій буде складено
кросворд.
2. Виписати ключові поняття та їх визначення.
3. «Придумати» на основі вибраних слів «сітку» (бажано, красиву),
користуючись загальноприйнятими правилами складання кросворду,
проставити цифри.
4. Сформулювати запитання «По горизонталі», «По вертикалі», нічого не
переплутавши і не пропустивши.
І:Але на сьогодні завдяки інтернету це вже не так і складно, адже існують
спеціальні програми, які генерують готові кросворди, слід лише задати слова.
О: Що, правда?
Дзвінок.
І: У нашій студії дзвінок. Доброго дня! Ви в ефірі радіо «БібліоФМ».
представтесь, будь баска. («Радіослухач» називає книгу, яку пропонує внести
до списку. Телефонують та шлють смс діти, присутні у залі).
І: Дякуємо, _____. Перша книжка у списку «Класної бібліотечки» є. Це книга
______________________.
О: Акція «Класна бібліотечка» триває і ми продовжуємо складати цей список.
Що порадите почитати тінейджерам ви, дорогі радіослухачі?
Пропозиції із залу.
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І: Нам надійшли смс-повідомлення. Цитую: (зачитує повідомлення або ж
приймає дзвінок)
О: Що ще додамо до списку «Класної бібліотечки»?
Пропозиції із залу.
Кожна названа по телефону чи безпосередньо книга вноситься оператором до
списку на слайді, й це транслюється на екрані.
І: Список кращих книг для підлітків за версією радіослухачів БібліоFM
складено!
О: І ми готові його оголосити… (зачитує зі слайду на екрані весь перелік).
І: Це лише вершина айсберга. Адже хороших книг насправді дуже багато, треба
лише обрати ті, що будуть вам до душі.
О: До речі, другим завданням для учасників конкурсу було скласти
рейтинговий список кращих книг для підлітків. Їхня версія топ-10 виглядає так.
• 10 кращих книг за версією учасників конкурсу.
І: Читайте з насолодою, адже читання окрилює!
О: На хвилях БібліоФМ - хвилинка відпочинку. Для вас співає Аліна Дєордіца.
"Мир , который нужен мне".
Пісня.
І: Ми продовжуємо підтримувати ваш гарний настрій. На хвилях БібліоFM
рубрика «Весела перерва».
О: Дуже часто до бібліотеки приходять читачі, які самі не знають, яка книжка
їм потрібна, або перекручують ім`я автора чи назву книжки так, що лише
кмітливий бібліотекар може здогадатися, про що йде мова, і то не завжди.
І: Спробуйте розшифрувати наступні читацькі запити. Поїхали!
(по черзі називають перекручені назви книг та імена письменників, глядачі
допомагають «розшифрувати» запити-загадки)
О: А ви молодці! Здогадливі!
БібліоFM-заставка.
І: Найдорожча серцю, найулюбленіша та найчарівніша… рекламна пауза.
О: Якщо раніше знімали трейлери на нові фільми, то тепер черга дійшла й до
книг. Увага на екран: бібліотечні буктрейлери.
Демонструється рекламне відео бібліотеки. 1
О: І знову на хвилях БібліоFM з вами Інна Михайлова та Оксана Розміровська у
«Привітальній» рубриці.
І: Учора, 2 квітня, світ відзначав День народження видатного датського казкаря
Ганса Християна Андерсена (207 років). У його День народження відмічається
також Міжнародний день дитячої книги.
О: Ще двісті-триста років тому назад дитячої літератури як такої не існувало.
Діти росли на релігійних книжках та підручниках.
І: Уяви себе, Оксано, в дитинстві без Маршака, Чуковського, без «Аліси в
країна див» чи без «Лісової школи».
О: Без «Дітей капітана Гранта» чи «Гості з майбутнього»? Жах!
І: А сучасні діти без «Гаррі Поттера». Які б вони були?
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Буктрейлери, зняті у Херсонській ОБД, можна знайти на каналі бібліотеки в YouTube :
http://www.youtube.com/user/vbpi1
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О: Складно сказати. Народні казки лише в усній формі – цього замало. Дитячі
книги дуже розвивають фантазію і креативне мислення. І ми в цьому
переконуємося сьогодні, у День закриття Тижня дитячого читання, у День
нагородження кращих читачів сучасної літератури, кращих кросвордистів, яких
вітаємо з перемогою у шкільному турі і переходимо до трансляції церемонії
нагородження у прямому ефірі.
І: Ми запрошуємо на сцену кращих з кращих – переможців у 9 номінаціях, будь
ласка, підіймайтеся на сцену!
По черзі називають імена переможців у номінації, діти виходять на сцену.
О: Вітаємо! Ви вже переможці. Хотілося б з вами познайомитися поближче. А
тому для вас підготовлені запитання. Їх ви оберете самостійно. Будь ласка,
тягніть. У вас є час на роздуми. Приблизно 2 секунди. Готові?
Переможці у номінаціях відповідають на запитання, які читають на
різнокольорових аркушиках паперу, вибраних ними самими.
І: Молодці! Які ерудовані та винахідливі конкурсанти! Дякуємо вам за чудову
бесіду.
О: А для вручення дипломів та подарунків я запрошую на сцену радника
начальника управління освіти Херсонської міської ради Тамару Юріївну
Верещаку та директора видавництва "Наддніпряночка" Ольгу Василівну
Алефірко.
І: У номінації «Патріот України» кращими стали учні 6-Б класу ЗНЗ№53
Михайло Пилипенко та Максим Шатохін
О: Найкраще змогла представити улюблене дитяче видавництво учениця 6-А
класу шк. №55 Катерина Бєляєва.
І: Найоригінальнішу конструкцію змайструвала учениця 5 класу ЗНЗ№16
Анастасія Лебедєва.
О: У номінації «Найліпше декоративне оформлення» перемогу здобуває
учениця 5-Б класу №27 Аліна Асауленко.
І: Учениці 7-Б класу шк.. №1 Віолета Яновська та Катерина Силенко стали
кращими у номінації «Цікава ідея».
О: Найяскравіше оформила роботу учениця 7-А класу ЗНЗ№50 Анастасія
Андрієнко.
І: У конкурсі взяли участь ще й юні послідовники Шерлока Холмса,
здобувши перемогу у цій номінації, Єлизавета Ніколаєва та Анастасія
Каменкова, 5-А клас школи №30.
О: «За чарівну форму» кросворда журі віддали перемогу» учениці 5-Б класу
шк. №46 Вікторії Волобуєвій. Її кросворд має дивовижну форму капелюха.
І: Здивувала усіх незвичайною архітектурною побудовою кросворду учениця
8-7 класу школи №30 Олександра Мельникова.
Нагородження номінантів дипломами та книжковими подарунками.
І: Дякуємо усім. Займайте свої місця у залі.
О: А на сцені – вихованці клубу спортивного бального танцю "Адеона". Джайв.
Зустрічайте аплодисментами!
Танець.
І: На хвилях БібліоFM – новини, бібліотечні та читацькі, звичайно.
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О: Чи знаєте ви, як виглядають сучасні бібліотеки, де вони можуть
розташовуватись і які незвичайні форми вони набувають.
І: Наприклад, у Канзасі збудовано фасад, відомий під назвою Книжкова
полиця. Він представляє собою 8-метрові корінці, які покривають одну із стін
бібліотеки. всього "книг" - 22. Читачі Канзасу самі обрали книги для
обкладинок фасаду. Унікальний проект займає цілий квартал.
О: А ось дивовижний ромбокубооктаедр висотою 73,6 м і вагою 115 000 тон.
Це Національна бібліотека Білорусі - одна з найбільших у світі. Незвичайним є
рішення освітлення будівлі, яке вмикається щоденно з заходом сонця. Колір та
візерунки змінюються щосекунди.
І: Розкішні сучасні бібліотеки знаходяться не лише у центрі мегаполісів. У
Колумбії бібліотека взагалі розташована у джунглях за межами міста. Вона
стоїть на скелі і виглядає як покинуте місто давньої цивілізації.
О: Чим же дивують українські бібліотеки? Однією з головних подій у
Херсонській обласній бібліотеці для дітей стало видання книжки-іграшки
"Бібліотека для генерації Google", яка побачила світ у видавництві
«Наддніпряночка» за фінансової підтримки Програми «Бібліоміст».
На першій її сторінці вас зустріне привітний Песик Гуглик! Він добре знає, що
бібліотека – це медіа, творчість, дозвілля, світ, Інтернет та читання.
Беріть цю книжку-іграшку в нашій бібліотеці, читайте, розгадуйте загадки,
кросворди разом з друзями і перемагайте!
І: Новини книжкових рекордів.
О: Уявіть собі, улюблений дитячий журнал нащих мам, бабусь і прабабусь
"Мурзилка" занесений до Книги рекордів Гіннеса як "журнал для дітей з
найдовшим строком видання". Він видається з 1924 р і за 88 років його випуск
не переривався жодного разу.
І: А в Росії з`явилася на світ "Найбільша книга для малюків". Книгарекордсменка має всього 4 сторінки і 12 віршів, проте її висота - 6 м, ширина - 3
м і вага - 492 кг. Спробуйте перегорнути таку сторіночку. З любов`ю до
малюків!
О: Та що там казати, сама ж Книга рекордів Гіннеса потрапила до Книги
рекордів Гіннеса як книжка, яку найчастіше… викрадають з бібліотек
Великобританії!
І: Одного разу з Херсонської обласної бібліотеки для дітей також було
викрадено книжку для однієї таємної справи. Це книжка херсонського
письменника Юрія Голобородька «У років своя пам`ять» присвячена
особистостям, які народилися, працювали або побували у службових справах
на Херсонщині.
О: Зараз ми з вами долучимося до тієї таємної справи, пограємо і спробуємо
здогадатися, хто з ВІП-персон літературного світу ходив вулицями нашого
міста, милувався краєвидами Дніпра.
І: Перед вами - мапа Херсона (на екрані). На ній - п’ять зірочок різного
кольору, за кожною зірочкою ховається відеозапитання. За кожну правильну
відповідь можна виграти приз - книжку-іграшку "Бібіліотека для генерації
Google".
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Гра з залом.
О: Молодці! Таємну справу розкрито. Книжка на своєму місці. Кому цікаво
дізнатися ще більше про відомих людей на Херсонщині, завітайте до
бібліотеки.
І: А на завершення нашого блоку новин - Бібліотечний прогноз погоди. Увага
на екран.
Відеоролик «Бібліотечний прогноз погоди» на YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=mXbcr-YYv1w
О: Тепер ви в курсі усіх подій, окрім однієї. Хто ж стане переможцем конкурсу
"Незвичайні пригоди звичайних книг", хто здобуде приз глядацьких симпатій?
Чий кросворд вподобали не лише прискіпливі судді, а й по-дружньому теплі
серця читачів бібліотеки, де протягом 20 днів, починаючи з 15 березня у фойє
книгозбірні були розміщені кращі кросворди, кращі шедеври ручної роботи.
І: Діти голосували, вкидали у скриньку папірці з номером кросворду,
достойного перемоги на їхню думку. І от що вийшло з конкурсу, оголошеного
бібліотекою.
О: Ми в епіцентрі подій! Я запрошую на сцену заступника начальника
управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації
Ігоря Романовича Мазура та письменника, члена журі Леоніда
Володимировича Марченка.
Нагородження - приз глядацьких симпатій (Мельникова Олександра) .
Вітальні виступи І. Р. Мазура та Л. В. Марченка.
І: Вітаємо Олександру - володаря призу глядацьких симпатій. Займайте свої
місця у залі, будь ласка.
О: Ми продовжуємо трансляцію з місця подій, і вже за кілька хвилин усі
дізнаються імена трьох кращих кросвордистів.
І: Для оголошення довгоочікуваних імен переможців ми запрошуємо на сцену
начальника управління освіти Херсонської міської ради Ніконова Юрія
Миколайовича та його радника Верещаку Тамару Юріївну.
Нагородження переможців. Виступ з вітальною промовою Ю. М. Ніконова.
О: ІІІ місце посіла учениця 7 класу ЗНЗ №21 Анастасія Карпінська.
І: Срібним призером конкурсу кросвордистів стала учениця 5-А класу шк. №24
Діана Огирь.
О: Перемогу у ІІ етапі загальноміського конкурсу «Велика читацька пригода»
виборов учень 5-А класу гімназії №3 Михайло Фоменко.
О: Вітаємо ще раз переможців! Натхнення і задоволення від творчості вам!
Спускайтесь до зали, будь ласка.
І: На завершення ефіру у подарунок всім танок «Веселий взвод» у виконанні
танцювального колективу «Первоцвіт».
О: Читайте! Думайте! Творіть! Нехай книжки вас окрилюють та ведуть до
успіху!
І: Святковий ефір для вас підготувала і провела Херсонська обласна
бібліотека для дітей.
О: До зустрічі у бібліотеці!
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