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1935-ben hivatástudatuknak elkötelezett könyvtárosok és levéltárosok szakmai és közcélokat szolgáló társadalmi közösség megalakítását határozták el. Az elmúlt évtizedek, korszakok társadalmi, gazdasági, politikai változásai ellenére az egyesület 76 éve fennáll, az eredeti elképzelések szerint igyekszik tenni, alkotni.

A folyamatos társadalmi megújulásban legfontosabb feladatom, hogy az egyesület maga köré gyűjtse, illetve megtartsa e körben azokat, akik lelkesedéssel, hittel kívánják az elődeink által már megfogalmazott célokat, és a ma érvényes stratégiát szolgálni. A sajátos és nagyszabású szakmai program, amire szerveződünk nem más, mint Magyarország könyvtárügye arculatának alakítása. 

A magyar könyvtárügy, benne a könyvtáros, és a szakma képviselete akkor lehet eredményes, ha az MKE egyszerre képes több, látszólag akár egymásnak ellent is mondó dolog megvalósítására. Így többek között arra, hogy
	a képviseletre jogosult valamennyi szereplőnek megszólalási, véleménynyilvánítási lehetőséget adjon, 
	miközben elvégzi a számtalan vélemény, elképzelés, javaslat harmonizálását, kiegyensúlyozását, így biztosítva ezek közös képviseletét.


Azt tartom, hogy a képviseletben nincs fontos vagy kevésbé fontos szereplő, vélemény, tehát a véleményeket közlőjüktől, súlyuktól, rangjuktól, minősítésüktől függetlenül tükröztetni kell. Mivel a képviselet azonban nemcsak a megjelenítéssel azonos, hanem cselekvést is jelent, a cselekvés pedig óhatatlanul sorrendiséget is takar, ezért szükségessé válik, hogy a cselekvési sorrendben racionális hierarchia jelenjen meg. Cselekvési hierarchián azt a rendező elvet értem, miszerint leghamarabb mindig azokat a lépéseket kell megtennünk, azokat a nézeteket kell legkeményebben képviselnünk, amelyeknek egyrészt bízhatunk a sikerében, másrészt, amelyek adott pillanatban a legátfogóbban segítenek bennünket stratégiánk, célkitűzéseink eléréséhez.

A könyvtári rendszer intézményi és személyi tagjai szembesülnek a megújuló kihívásokkal. Etikusan, minőségi elvárásoknak megfelelően akkor tudunk tevékenykedni, csak akkor tudjuk ismereteinket és ezáltal az általunk generált szolgáltatásokat is magas színvonalon és költséghatékonyan tartani, ha azt is pontosan látjuk, hogy a megváltozott társadalmi környezetben mi ma a nemzeti, települési, iskolai, felsőoktatási, vállalati, vagy bármilyen egyéb szakkönyvtár, tudásközpont, regionális tudástár, országos szakkönyvtár, vagy egyházi, akadémiai, parlamenti könyvtár helye, szerepe, felelőssége. Milyen partnerségek, összefogások szükségesek ahhoz, hogy saját szerepét a rendszer adott szereplője betölthesse. Lejárt ez „egyedül megoldom, az én erőforrásaim ehhez elégségesek”, „egyszerűbb, ha magam járok a végére” hozzáállás kora.
 
Ezzel a ténnyel akkor is szembe kell néznünk, ha ma még Magyarország sem politikai, sem gazdasági, sem általános erkölcsi alapon nem nyújt kellő bázist a szükségszerűen javarészt bizalmi alapon működő partnerséghez. 

Tudnunk kell azt is, hogy mi a helye, a szerepe, a felelőssége a hagyományos nyomtatott, vagy képi, hangzó, mozgó, vagy éppen digitális dokumentumokat  gyűjtő és szolgáltató helytörténeti, tudománytörténeti, regionális értékkel bíró különféle táraknak, mert csak így tudjuk magunkat érdemben menedzselni.

Főtitkári feladatom annak a szervezetnek a működtetése, mely alkalmas és kész arra, hogy ezekben a kérdésekben mindenkit megszólítson, a megszólalásokat meg is hallja, képes legyen a vélemények harmonizálására, megjelenítésére, és saját üzenete eljuttatására tagjaihoz, az országhatáron belüli és kívüli szakmai környezethez és az egész társadalomhoz.

Ehhez a küldetéshez – elődeimnek hála - a jelenlegi szakmai és földrajzi szerveződésű struktúránk véleményem szerint megfelelő keretet nyújt. Ezért azt gondolom, hogy folytatni lehet az elődöm, a korábbi elnökség által kijelölt utat, ami szerint nem a struktúra átalakításával, hanem a szervezet kommunikációjának további folyamatos fejlesztésével tehetjük eredményesebbé önmagunkat. Emellett biztosítani kell - anyagi önállóságunk megtartásával - a működés tárgyi feltételeit. Sikeresen kell a továbbiakban is gazdálkodnunk. Folytatnunk kell a pályázati tevékenységet, források szerzését a céljaink eléréséhez. A sikerességet a tevékenységükben nagyfokú önállóságot élvező szervezeteknek éppúgy kell érezniük, mint az MKE egészének. S ez nem kis kihívás. Mindehhez erősíteni kell az egymás iránti felelősséget és a szervezeti összetartozást, éppen a már jelzett okok miatt.

Ennek a rövid, ugyanakkor mégis drámaian sok feladatot nyújtó tennivaló csokornak a teljesítéséhez kívánok innovatívan, de egyben mértéktartóan - főtitkárként - hozzájárulni.
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