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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Könyvtári Főosztálya által összeállított A 
könyvtári terület stratégiai célja 2003-2007 között című dokumentum négy kiemelt célja között szerepel a Könyvtáros pálya vonzóbbá tétele. E kiemelt fontosságú, rendkívül összetett célkitűzés megvalósítására a Főosztály egy projektet indított, amelynek kidolgozásával munkacsoportot bízott meg. Az általam vezetett munkacsoport megkezdte működését, összeállította a megjelölt időszakra vonatkozó feladattervét (http://www.ki.oszk.hu/dok/bartosstrat.rtf). A stratégia e negyedik témaköre a humán erőforrás, az emberi tényező, a könyvtáros nézőpontjából tekinti át a helyzetet és a feladatokat. A projekt jövőképe szerint mind a könyvtáros felkészültsége és szakmai elhivatottsága, mind társadalmi megbecsülése alapján olyan értelmiségi pályakép kialakítása a célunk, amely megfelel a 21. század könyvtárhasználói igényeinek.A munkabizottság négy kérdéscsoport vizsgálatát tűzte ki célul, közülük a könyvtáros tudásanyagának, műveltségtartalmának meghatározása kapcsán sort szeretne keríteni szakmai etikai kódex összeállítására a magyar könyvtárosság számára. A szakmai konszenzuson alapuló etikai kódexben „jog alatti szinten” rögzíteni kell a közszolgálatisággal járó felelősséget, az értékközvetítői szerepkör vállalásával járó magatartás követelményeit, a könyvtári információkezeléssel összefüggő valamennyi egyezményes jog betartásának és betartatásának követelményeit. A szakmai etikai kódex elkészítésére a munkabizottság a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és a Könyvtári Intézettel közösen vállalkozik.Első lépésként Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára címmel Papp István háttéranyagot készített, amelyet a következő oldalakon adunk közre. A háttéranyagot először a könyvtáros szakmai szervezetek és az egyes könyvtártípusokat képviselő intézmények munkatársaiból álló szakértői testület vitatta meg. Tagjai: Biczák Péter, Blaskóné Majkó Katalin, Hangodi Ágnes, 

Hock Zsuzsanna, Horváth Sándor Domonkos, Ottovay László, Papp István, Redl Károly, Sütto G. 
Ildikó, Virágos Márta. Egyéni véleményüket a tanulmányhoz csatoltan közöljük. A jelenlegi és további szakértői vélemények figyelembe vételével egyre formálódó tanulmány a szakmai szervezetek fórumain is végighaladva, valamint a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című folyóiratban indítandó vita tanulságaival gazdagodva nyeri el végső formáját.
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