Tisztelt Polgármester Úr, Igazgató Asszony, Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek!

Köszönöm az Önök megtisztelő meghívását, mert így én is önökkel ünnepelhetem ennek
a megújult, megszépült könyvtárnak az átadását.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságának
képviseletében szeretném gratulációmat kifejezni Önnek, a képviselő testületnek,
mindenkinek, aki részt vett ennek a nagy munkának és a közös gondolatnak a
megvalósulásában.
A mai napon egy korszerűen felszerelt és innovatív energetikai fejlesztésekkel
rendelkező kulturális közösségi teret adhatunk át a lakosság számára, amelynek
különlegessége és egyben erőssége is, hogy több funkciót képes ellátni egy időben.
Egyszerre könyvtári, információs és közösségi hely is. Sőt, az itt élők igényeit és
elvárásait is tükrözi.
Megítélésem szerint a kulturális intézményrendszer akkor életképes és fenntartható, ha
alkalmazkodni tud, és figyelembe veszi a kor politikai, társadalmi, gazdasági és
informatikai kihívásait. Ezekre megfelelő válaszokat ad, olyan válaszokat, amelyek
találkoznak az intézményrendszer, így a könyvtár használóinak igényeivel,
elvárásainak. Fontos számunkra továbbá, hogy az itt élők településükhöz való kötődése
erősödjön és a település lakosságmegtartó ereje is erősödjön.
Ennek érdekében már 2013-ban módosítottuk a Kulturális törvényt, és elkészült a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletünk, majd
az Ajánlás, ami a kistelepülések számára nyújtott könyvtári szolgáltatásokra
vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb szakmai és minőségi követelményeket,
amelyről elmondhatjuk, hogy európai színvonalúak és európai szinten is egyedülállóak.
Annak érdekében, hogy a kistelepülési könyvtári ellátás rendszere eredményesen és jól
működjön, a központi költségvetésben két támogatási címet is biztosítunk. Egyrészt a
lakosságszám, másrészt a feladatellátás alapján kapnak támogatást az 5500 fő alatti
lakossal rendelkező önkormányzatok a helyi kulturális élet erősítésére, fejlesztésére.
Könyvtári szolgáltató helyeink száma 2019-re eléri a 2666-ot. Ennek az óriási
munkának az ellátása a megyei könyvtárak feladata. Bács-Kiskun megyében ez az ellátó
könyvtár a Katona József Könyvtár, amely kiemelkedően magas színvonalú könyvtári
szolgáltatásokat biztosít Kecskemét és a megyei kistelepülései számára egyaránt. Nagy
öröm számunkra, hogy Foktő község már 2015-ben csatlakozott ehhez az országos
könyvtári rendszerhez.

Emellett a Nemzeti Kulturális Alap is jelentős támogatást biztosított a könyvtári
szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére.
A rendszer tehát rendelkezésre áll, az előttünk álló feladat „csupán” annyi, hogy minden
településen azonos színvonalú és minőségű kulturális szolgáltatásokat érjen el a
lakosság.
Elmondhatjuk, hogy a mai nap egy helyi innováció és a közösségi akarat találkozását és
sikeres megvalósulását mutatja, amelyhez a helyi önkormányzat támogatása
elengedhetetlen volt. Hiszen az önkormányzat saját támogatása mellett uniós forrást,
alapítványi támogatást is biztosítani tudott a cél érdekében.
És mi volt a cél? Ez egyértelmű: hogy az itt élő kicsik és a nagyok, az iskola és a
lakosság egyaránt, az igényeiknek megfelelő, korszerű környezetben olvashasson,
tanulhasson, kapcsolódhasson ki, például a KönyvtárMoziban és a könyvtár által
szervezett programokon maradandó élményekhez juthasson. Mostantól erre a hét 5
napján lehetősége nyílik mindenkinek. Az épület vonzó belső tere és korszerű
informatikai infrastruktúrája lehetővé teszi a magas színvonalú könyvtári szolgáltatások
révén a helyi és országos szintű kulturális értékek, valamint helyi közérdekű
információk elérését.
A nyilvános könyvtár megnevezésben tehát a nyilvánosság azt jelenti, hogy mindenki
számára egyenlő eséllyel akarjuk biztosítani a 21. századi könyvtári szolgáltatásokat.
Nem felejtkezhetünk el a mozgató rugókról sem: a segítő, jól képzett és empatikus
könyvtári szakemberekről, akik itt a településen, és a megyei könyvtárban dolgoznak
Önökért. Kérdezzék és keressék őket bátran.
A mai sikertörténethez az is hozzátartozik, hogy Önök éljenek ezzel a lehetőséggel,
örüljenek ennek a gyönyörűen megszépült könyvtárnak, látogassák és tapasztalják meg
személyesen a sokszínű szolgáltatásokat, amelyek mindegyike ingyenes.
Nagy utat tettek meg mai napig, az álmuk és elképzelésük megvalósulásáig.
Kívánom, hogy a jövőben sok örömük teljék benne!
Gratulálok!
Sörény Edina
főosztályvezető
Könyvtári és Levéltári Főosztály
Kultúráért Felelős Államtitkárság
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