Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

Osnovna etična načela so ljudje v zgodovini izpovedovali in oblikovali v kratka in
razumljiva življenjska vodila, ki so temelji za sožitje med ljudmi. Tudi slovenski
knjižničarji smo iz osnovnih etičnih načel izoblikovali etični kodeks za našo stroko.
Njegov namen je oblikovati in graditi osebnost knjižničarja, ki ni odvisna od trenutnih
družbenih razmer.
Smisel in vrednost knjižničarskega dela je v zagotavljanju temeljev za razvoj
civilizacije, kar knjižničarji uresničujemo z ohranjanjem in posredovanjem zapisanih
človekovih znanj in spoznanj. Zavedajoč se svoje vloge in soodgovornosti za razvoj
družbe, svojega naroda in vsakega posameznika, sprejemamo slovenski knjižničarji
ta kodeks poklicne etike, da na temelju njegovih etičnih načel oblikujemo sebe, svoj
odnos do poklicnih kolegov, uporabnikov in do družbenega okolja.
I. člen
Knjižničar oblikuje svojo osebnost v skladu s splošno veljavnimi etičnimi načeli.
Njegove strokovne odločitve in ravnanje izhajajo izključno iz poklicnih nagibov.
II. člen
Knjižničar nenehno izpopolnjuje svoje strokovno znanje in ustvarjalno prispeva k
razvoju knjižničarske stroke in njene dejavnosti. Zaveda se pripadnosti knjižničarski
stroki in s svojim strokovnim delom prispeva k utrjevanju njenega ugleda in
kolektivnega duha.
III. člen
Knjižničar daje podporo svojim poklicnim kolegom in spoštuje njihovo strokovno
znanje. Z besedami in dejanji se zavzema za tiste, ki so v težavah zaradi spoštovanja
načel tega kodeksa. Spoštuje tudi etična načela in strokovno znanje pripadnikov
drugih poklicev.
IV. člen
Knjižničar si prizadeva dosegati cilje svoje ustanove in nesporazume rešuje v
odkritem in enakopravnem dialogu v njej sami. V javnosti je do svoje ustanove lojalen
in s svojim delovanjem prispeva k njenemu ugledu. Kadar mora knjižničar izbirati
med interesi svoje ustanove in osnovnimi načeli poklicne etike, daje prednost etičnim
načelom.
V. člen
Knjižničar skladno s cilji in možnostmi svoje ustanove uporabnikom zagotavlja

najvišjo možno kakovost storitev ter povečuje njihovo dostopnost, učinkovitost in
raznovrstnost.
VI. člen
Knjižničarjev odnos do uporabnika temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter
spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje
od uporabnika.
VII. člen
Knjižničar varuje uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in
informacij.
VIII. člen
Knjižničar se zavzema za prost pretok gradiv in informacij, vendar ne odgovarja za
posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.
IX. člen
Knjižničar nasprotuje vsem poskusom uvajanja cenzure in drugih strokovno
neutemeljenih omejitev pri pridobivanju in posredovanju informacij.
X. člen
Knjižničar ne zlorablja svojega delovnega mesta in položaja za osebno okoriščanje.
XI. člen
Upoštevanje načel tega etičnega indeksa je moralna obveznost in poklicna dolžnost
slovenskih knjižničarjev.
XII. člen
Knjižničarju ali uporabniku, ki ima težave zaradi uveljavljanja načel tega kodeksa, bo
strokovno združenje knjižničarjev nudilo moralno in pravno pomoč. Kršitve tega
kodeksa razrešuje častno razsodišče strokovnega združenja.
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev je bil sprejet na skupščini Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije, na Bledu, 8. novembra, 1995.

