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Любов, як сонце, світу відкриває
Безмежну велич людської краси.
І тому світ завжди благословляє
І сонце, що встає, і серце, що
кохає.
В. Симоненко
Бібліотечні працівники завжди віднаходять
нові форми роботи з
читачами різних вікових категорій. Стараються відзначати різні Всесвітні
дні. зробити якнайцікавіші заходи, на які запросити учнівську та студентську
молодь.
Так наприклад, багато працівників піклуються як вдало провести День
закоханих в своїй бібліотеці. Для більшості з них проблемою є підібрати
оригінальний святковий сценарій.
На мою думку, про це потрібно потурбуватися заздалегідь.
В книгозбірнях доцільно оформити великий книжковий стенд «Читаємо
книги про кохання». На ньому можна виставити літературу зарубіжних
авторів, російських класиків, сучасну літературу для юнацтва цієї тематики,
періодичні видання з публікаціями про незвичні історії кохання.
Можна запропонувати читачам ЦБС наступні заходи:
- години спілкування:
«Свято закоханих сердець»;
«Коханням дорожити вмійте»;
- зустріч з щасливими сімейними парами «У серцях ми кохання несли»;
- літературно-музичну композицію «Свято закоханих сердець»;
- літературну годину «На хвилях кохання».
Також цікавою буде лірична година «Поезія про кохання». Про те мова
має йти не про поезію, а про це високе людське почуття.
Напередодні свята, приміщення в якому буде проводитися захід, потрібно
прикрасити різноманітними символами кохання: сердечками, янголятами,
квітами, повітряними кульками.
Рекомендую вам сценарій свята «Мелодія двох сердець».
Звучить сучасна лірична музика.
ВЕДУЧИЙ. Вітаю вас, любі друзі. Чи подобаються вам свята? Мені –
дуже. Вам надіюся також.
Тому сьогодні я пропоную вам відзначити прекрасне, веселе давнє свято.
І, якщо вдасться, відзначати його кожен рік. Уявляєте, яким цікавим і
приємним стане наше життя?! Адже до справжнього свята готуються
заздалегідь, готують сюрпризи для друзів, подарунки. Про них ми ще
згадаємо, а зараз – декілька слів про наше сьогоднішнє свято.

ВЕДУЧА. Це – Миле, Домашнє, Забавне і Незвичайне свято – День
Святого Валентина, або Свято всіх Закоханих!
Незвичайне воно тому, що зовсім не слов’янське... Але Європа святкує
його з великим задоволенням вже 120 років. Мабуть, це чудово, що до черги
жіночо-чоловічих свят приєдналося ще одне – прекрасне свято з надзвичайно
сумною і романтичною історією, яку, правда, мало хто з нас знає.
Послушайте одну з легенд, пов'язаних з цим святом.
У дні, коли мелодий християнин-лікар на ім’я Валентин потрапив до
в’язниці (це було в часи гонінь на християн імператора Клавдія, в ІІІ ст. н.е.),
римський календар відраховував останні дні року. В Італії починалась весна.
За римським календарем саме в середині лютого святкували Новий рік.
Незаміжні дівчата займались приблизно тим, чим займаємось, мабуть, і ми на
Різдво – ворожили. Тоді ж вирувало і язичницьке свято Люперкалія, якому
була заступницею сама богиня любові – Юнона. Парочки, що вже склалися,
оголошували про свої заручини, а для вільних від стріл Амура, і навіть
заміжніх, воно було часом бурхливих любовних пристрастей.
А Валентин тим часом їв сухий хліб у в’язниці, молився і знав напевно,
що справжньої весни вже не побачить. Якщо вірити його зображенню у
книгах, він був дуже вродливим. Мабуть, в нього закохувались дівчата. Але
навряд чи, сидячи за гратами, він міг припустити, що останньому в його
житті коханню судилося статися саме в цих стінах.
Його наглядач у в’язниці був суворим і ненавидів християн. Про те, що
молодий християнин, якого нещодавно привели до нього, ще й лікар, він
дізнався, коли спіймав під віконцем його камери декількох хлоп’ят, які
кидали туди маленькі записки (можливо, це й були перші “валентинки”). В
записочках була всяка всячина: поздоровлення зі святом, привіти і
побажання людині, яка була до них доброю і привітною, яка лікувала їх і
навчала.
Наглядач замислився. Його улюблена дочка була сліпою і наодинці
просиджувала всі дні вдома: кому потрібна сліпа наречена? Він привів дочку
до ув’язненого лікаря, але не міг знати, що горе сліпої дівчини стане горем
закоханої.
Сталося диво: Валентин повернув їй зір і вона покохала його. Від їх
кохання залишилось одне свідоцтво, про яке не забула легенда – невеличкий
лист, майже записочка, “валентинка”, яку склав юнак для неї, сором’язливо
підписавши: “Ваш Валентин”. І, невідомо, може саме дочка наглядача
вперше вигукнула: “Він – Святий!”
І кожного року за народними переказами, саме в цей день усі птахи
знаходять собі пару.
ВЕДУЧИЙ. Давайте й ми серед вас виберемо 5 пар, які стануть
учасницями наших цікавих святкових конкурсів. А допоможе нам в цьому
гра “Знайди свою половинку”.
Ведуча. Ви, напевне, не раз чули, як дорослі кажуть про свого чоловіка
або дружину: “Моя друга половина”. А чи знаєте ви, звідки з’явився такий
вислів? Послухайте, які чудеса відбувалися в стародавній Греції.

Першою людиною був Андрогін. Але це була дуже незвичайна людина, бо
він з’єднував у собі 2 початки – чоловічий і жіночий, тобто раніш не існувало
окремо жінок і чоловіків, а був лише Андрогін. І відчув він у собі велику
силу і гармонію двох початків, зізнався і осмілився навіть сказати самому
Зевсу, що він сильніший і кращий за нього.
Розгнівався Зевс на Андрогіна і вирішив його покарати, та так, щоб
запам’ятали люди надовго цю помсту. Він розділив Андрогіна на 2
половинки – на чоловіка та жінку – і сказав: “Відтепер людина зможе бути
щасливою і сильною, тільки якщо знайде свою половинку в житті”. З тої
пори люди ходять по землі в пошуках “другої половинки”, іншими словами –
коханої людини. Тільки разом вони стають дійсно сильними і щасливими.
ВЕДУЧИЙ. Отже, відшукайте і ви свою “половинку” за допомогою нашої
гри.
(Кожному гравцю роздається по конверту, в якому знаходиться половинка
паперового серця, з висловом про кохання видатних, відомих осіб. Гравці (5
хлопців і 5 дівчат) повинні знайти другу половинку серця, зібрати частинки
докупи, прочитати вислів і сказати, кому він належіть).
ВЕДУЧА: Отже, тепер ми маємо 5 пар гравців. А наступний конкурс
допоможе нашим парам “налагодити теплі стосунки”. І це обов’язково буде
так, тому що називається він “Компліменти”.
(Хлопець і дівчина стають один проти одного на однаковій відстані.
Хлопець каже дівчині комплімент і водночас робить крок. Кожний
комплімент – крок до обраниці. Приз отримує пара, яка зустрінеться першою,
адже час на роздуми над компліментом – не більше 5 секунд. Мовчить
хлопець – хід переходить до наступного гравця.)
ВЕДУЧИЙ: А зараз – рекламно-інформаційна пауза.
Часописи "Лиза" та "Ровесник" пропонують на сторінках своїх лютневих
випусків поради приємні й корисні для всіх, хто відзначає День закоханих. Як зробити свою "валентинку" оригінальною і особливою? - Як відзначають
Валентинів день у різних куточках планети? - Які подарунки будуть
найбільш доречними цього дня? Якщо вас турбують ці та подібні запитання,
не забудьте напередодні свята переглянути статті з молодіжних періодичних
видань, присвяченні цьому святу.
Зараз я пропоную учасникам одну веселу і теж не зовсім звичайну гру –
“Арочка”.
(В ритмі веселої танцювальної музики пари проходять (обов’язково
взявшись за руки і пританцювуючи) під натягнутою стрічкою (варіанти –
гірлянда із квітів, сердечок або просто мотузка). Головна умова – не
доторкнутися до стрічки, яка кожного разу опускається все нижче й нижче
долу).
ВЕДУЧА: День Святого Валентина в кожній країні святкують по-разному.
Наприклад, у середньовічній Англії був поширеним звичай обирати собі
“Валентину”. Кілька молодих людей писали на шматочках пергаменту імена,
складали їх до капелюха і тягли жеребок. Та дівчина, ім’я якої випадало
юнакові, на цілий рік ставала його “Валентиною”, а він, відповідно, її

“Валентином”. Хлопець складав своїй дівчині сонети, грав на лютні, всюди
супроводжував – тобто, був справжнім лицарем. Саме цей звичай оспівувала
в своїй відомій пісні Шекспірівська героїня Офелія. До наших часів Британія
зберігає ці “язичницькі” традиції.
Безтурботні італійці святкують Валентинів день по-іншому – вони
вважають необхідним робити коханим подарунки, найчастіше – солодощі. Бо
вважають - тоді спільне життя обов’язково буде “солодким”.
Найцікавіше святкують День святого Валентина в Японії. Цього дня на
головній площі Токіо проходить “найгучніше зізнання в коханні”. Юнаки та
дівчата по черзі горлають що є сили всілякі зізнання в коханні. Хто гучніше
прокричить про своє кохання, отримує спеціального приза.
Ось які цікаві речі іноді пізнаєш, якщо багато читаєш. До речі, наш
наступний конкурс допоможе перевірити, як ви знаєте літературу: вітчизняну
та зарубіжну.
Отже, на черзі – гра з глядачами “Ще раз про кохання”. Умови дуже
прості: назвіть якомога більше літературних творів про кохання. Це можуть
бути казки, повісті, оповідання і т.д. Переможе той, хто останнім пригадає
назву твору. І обов’язково отримає приз.
(Конкурс)
ВЕДУЧИЙ: День святого Валентина – давнє свято зі своїми традиціями.
Одне з головних правил – робити коханим подарунки – так звані
“валентинки”, вони обов’язково повинні мати форму серця. Разом з
подарунками ви зізнаєтесь в коханні. До речі, в середньовіччі існував звичай:
найдовшим кохання буде, якщо зізнатися в своїх почуттях саме в Валентинів
день – Валентин буде берегти вас!
Якщо ви вирішили обмінятися подарунками з “сердечною” символикою,
знайте, що італійці вважають найкращим сувеніром цукерки або льодяники в
коробчці-серці, але можна подарувати анголятко з луком, брелок, кулон або
сумочку з сердечком.
А які сувеніри можна вигадати самому? Затишне ситцеве серденькоприхватку, пухке терпляче серце-подушечку для голок, печиво-сердечки. В
крайньому випадку, прикрасьте свій подарунок гарною стрічкою, на кінчику
якої наклеєні сердечки з оксамитового папіру.
Квіти в подарунок у цей день – це не "за традицією". Вони будуть
доречними тільки як додаток до “валентинки”-листівки любовного змісту,
бажано віршованої.
У цей день жодні романтичні безумства не заборонені. Можна співати
серенаду під балконом коханої, і тебе не поведуть до міліції. Напевне, ви не
раз читали в книгах, бачили в кінофільмах, як закохані кавалери співають
серенади.
Зараз же пропоную нашим парам цікаву і романтичну гру – “Серенада”.
Приз і перемога тому, хто з Лицарів згадає найбільше “серенад” і останнім
вийде з гри.
(Лицарі-хлопці стають проти своїх Дам серця і по черзі співають їм рядок
із пісні про кохання або декламують декілька віршованих рядків).

ВЕДУЧА: Сьогодні наші милі дами, я вважаю, почули дуже багато
приємних слів, компліментів і зізнань. А тепер надійшла черга зробити
приємне і нашій сильній половині. В цьому нам допоможе конкурс
“Домашнє завдання”.
Напевне, всі знають такий вислів: “Шлях до серця чоловіка лежить через
його шлунок”. Що ж, перевіримо. Наші дівчата отримали домашнє завдання:
самостійно приготувати смачну “валентинку”, цікаво представити її і
подарувати своєму обранцю.
(Смачними “валентинками” можуть бути будь-які вироби з тіста: печиво,
тістечко, шматок пирога, торту тощо)
Перш ніж попрощатися, я бажаю всім, щоб кожен день великого життя
був сповнений кохання, як і День святого Валентина – найбільш поетичний,
найтаємничіший, найромантичний день року.
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