Ведуча.
Доброго здоров’я, доброго всім дня!
Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня,
Хай сміється мирне небо і дивує світ,
А Земля нехай дарує вам чарівний цвіт.
Ведучий.
На порозі квітень.
У нас велика радість –зустрічаєм гостей,
Для добра, для блага, помислів пречистих,
Благородних звершень, радісних вістей.
Ведучий. Доброго дня, шкільна родино!
Ведуча. Доброго дня шановні гості! Кожного з нас сьогодні об’єднує подія,
яку ми з нетерпінням чекали та готували все необхідне для того, щоб вона стала
справді визначною.
Ведучий. Це особливий День, який ввійде в історію життя нашого ліцею.
Ведуча. Наш ліцей – це куточок мудрості і щастя, затишку та комфорту,
натхнення і творчості.
Ведучий. Ліцей - місце, де діти проживають найцікавіші роки свого життя,
розвиваються і ростуть, змінюються і змінюють світ навколо себе.
Ведуча. Сучасний тренд європейського суспільства – це медіатека.
Медіатека - це простір, в якому здобувачі освіти можуть проводити вільний час,

комунікувати один з одним, вчитися, консультуватися з педагогами, грати.
Медіатека також є безбар'єрним простором, покликаним допомогти дітям
з особливими потребами інтегруватися в середовище ліцею, а їх одноліткам навчитися толерантності та повноцінній взаємодії з такими дітьми.
Поняття «медіатека» вперше почали вживати французи у XX столітті. У ті
часи це був далеко не інноваційний інтерактивний простір, а звичайнісіньке
сховище оцифрованих книг.
Ведучий. Прогресує суспільство – прогресують і поняття. Сучасна медіатека
включає в себе функції читального залу з фондом на традиційних носіях
і інформаційного центру, що об'єднує джерела інформації на всіх видах носіїв.
Приміщення медіатек – це просторі кімнати, сучасний дизайн і мінімум
меблів – лише найпотрібніше. Тут можна працювати як на комп’ютері, так і зі
звичайними книжками, використовувати у роботі диски, великі екрани, дошки та
інші інноваційні технології. Медіатеки – мультифункціональні. У світі їх
використовують як дискусійні клуби, для кінопоказів, літературних вечорів,
засідань мовних клубів, індивідуальної та колективної роботи.
Ведуча. Медіатеки з Франції поступово перекинулися та виникли в інших
країнах. Польща підхопила таку ініціативу швидко й активно займається нею досі.
Одна з потужних медіатек розташувалась у Вроцлаві. До речі, саме з цього
приміщення взяли приклад українці. Оскільки Україна впевнено розвивається у
європейському напрямку, медіатеки дійшли і до нас. Перша відкрилася наприкінці
жовтня 2014 року у Львові.
Ведучий.

Сьогоднішня подія зібрала всіх тих, хто за покликом серця

вболіває за наше майбутнє, хто вже сьогодні допомагає дітям. І, мабуть,
недаремно в народі живе мудрість: «Хто простягає руку допомоги – збагачується
душею. А душа, як джерело, поповнюється добром, людяністю, любов’ю
і світлом».

Ведуча. Тож сьогодні на нашому святі присутні шановні гості:
_________________________________________________________________
(виходить дівчинка і хлопчик з ООП)
Дівчинка:
Я – особлива дитина,
Я – ангел з одним крилом,
Боже творіння, людина,
Що бореться в світі зі злом.
Хлопчик:
В моєму серці багато
Віри, надії, тепла...
І лине мрія крилато,
І прагне любові душа…
(Діти беруться за руки)
Разом: Для того, щоб нам злетіти,
Знайти себе в цьому житті.
Ми маємо вчитись радіти,
І вірити в сили свої.
(Діти виходять)
Бібліотекар. Ми хочемо, щоб перед нашими дітьми були відкриті двері до
сучасного світу, щоб вони росли здоровими, щасливими та впевненими у собі.
Створення медіатеки – це крок у майбутнє, унікальна можливість для
саморозвитку та самореалізації учнів.
Ведучий: Реалізація

проекту

стала

можливою,

дякуючи

сприянню

і підтримці тих людей, кому не байдужа доля дітей та їх майбутнього.
Бібліотекар. А щоб наша кімната затишку, комфорту і натхнення швидко
наповнилась дитячими голосами право перерізати символічну стрічку надається
почесній гості ________________________________. Ласкаво просимо Вас!

(Перерізування стрічки)
Ведуча:
То ж хай сьогодні наші привітання
У серці вашім лишать добрий слід.
Прийміть від нас найкращі побажання:
Здоров’я, щастя на багато літ!
Бібліотекар. З нагоди визначної події в нашому закладі до слова
запрошується
(Виступ гостей)
Ведучий. Цей день стане ще однією сторінкою книги життя ліцею. До слова
запрошується директор
(Виступ директора)
Бібліотекар. Дорогі учні, шановні гості, дозвольте з великим задоволенням
оголосити 3 квітня 2019 року днем народження медіатеки в Хмельницькому ліцеї
№15 імені Олександра Співачука.
(Діти говорять слова)
Учень 1.
Нове майбутнє нам дарує крила,
Надію й віру втілює щодня
В сучасний світ ми двері відчинили
Тут вже чекає кращий шлях до пізнання.
Учень 2.
Натхнення, радість, щастя тут панує
І неодмінно успіх теж прийде
Життя приємно нас дивує -

До мрії нашої веде.
Учень 3.
Бо як без мрії у світі жити?
Без віри в серці і в душі рости?
Так важко було уявити
Де затишний куточок нам знайти.
Учень 4.
Адже ми діти особливі,
Та вчитись й розвиватись хочем як усі,
Ми дякуємо, що ви перетворили
Буденність нашу на яскраві дні.

Ведуча.
Сьогодні визначне в ліцеї святоСучасної медіатеки відкриття
Від серця щирого прийміть слова подяки,
За те, що мрію втілили в життя.
Ведучий. На цьому ми завершимо наше урочисте зібрання. До нових, цікавих
зустрічей в медіатеці!

