
A magyar könyvtárosság etikai kódexe
I. KÖNYVTÁROSI ETIKA

A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok és 
szabályzatok m ellett etikai normák is vezérlik.

II. ALAPÉRTÉKEK

A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a demokrácia, ajogállamiság, az esélyegyenlőség, a szellem i 
szabadság és az infonnáció szabadsága mellett.

III. KÖNYVTÁROSI HIVATÁS

A könyvtárosi hivatás a könyvtárostól a használók iránti tiszteletet és odaadást, valamint állandóan 
fejlődő szakismereteket és készségeket kíván meg. A  könyvtáros szakmai döntéseit autonóm módon, 
személyében feddhetetlenül, szem élyes anyagi vagy egyéb jogosulatlan előnyét vagy hasznát kizárva 
hozza meg.

IV. A GYŰJTEMÉNY GONDOZÁSA

A könyvtáros felelősséggel tartozik az emberiség, a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek, 
a helyi közösségek kulturális örökségének megőrzéséért. Gyűjteményépítő munkáját a használók 
igényeire és az em beriség értékeire alapozza, de a közvélekedéssel és saját nézeteivel ellentétes 
műveket is beszerez. Elítéli a cenzúrát, s m aga nem cenzúráz. Feltáró munkájával a  könyvtár teljes 
gyűjteményét hozzáférhetővé teszi.

V. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK SZOLGÁLATA

A  könyvtáros és a használó viszonya az egyenrangú partnerségen és a k ö lcsön ös b izalm on nyug
szik. A könyvtáros megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget a könyvtár szolgáltatásainak igénybe
vételéhez. A  használók szem élyes adatait bizalmasan kezeli. A  használóknak joguk van az adott 
feltételek között a lehető legjobb könyvtári ellátáshoz és az egyenlő elbánáshoz, a könyvtáros ezzel 
összhangban törekszik az esélyek kiegyenlítésére.

VI. AZ INFORMÁCIÓ KÖZVETÍTÉSE

A könyvtáros tő le telhetőén m indent m egtesz azért, hogy a használó szabadon és korlátozás 
nélkül hozzáférhessen az információkhoz. Segítséget nyújt az információs források és eszközök  
használatához. Legjobb tudása szerint h iteles, m egbízható, teljes, m egfelelő , szem élyre szabott 
információt nyújt.
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VII. KÖNYVTÁROSI SZAKMAI KÖZÖSSÉG

A  könyvtáros őrzi és növeli a könyvtárosi szakma tekintélyét, részt vesz a szakmai közéletben és 
együttműködésben. K észségesen osztja m eg tudását és tapasztalatát.

Vili. A KÖNYVTÁR MINT MUNKAHELY

A könyvtáros elkötelezett könyvtára iránt, és tiszteletben tartja fenntartójának céljait és érdekeit. 
Beosztottként és vezetőként a legjobb tudása szerint járul hozzá a könyvtár feladatainak teljesí
téséhez és a munkahelyi közösség erősödéséhez.

IX. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

A könyvtáros elfogultságtól és előítéletektől mentes kapcsolatban áll a társadalom tagjaival, 
csoportjaival, szervezeteivel. Tisztelettel és együttműködésre készen fordul más szakmák és tagjaik 
felé. V édelm ezi a szellem i tulajdonhoz való jogot és a szellem i alkotásokhoz való hozzáférés 
jogát.

X. AZ ETIKAI KÓDEX ÉRVÉNYESÍTÉSE

A z etikai kódexben foglalt követelm ények a könyvtárosok tevékeny közrem űködésével valósul
nak meg. Ezt a folyamatot a kódex kibocsátói egy etikai bizottság felállításával segítik elő.

<7v> <JO

A  magyar könyvtárosság etikai kódexét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége és az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége 2006. január 17-én bocsátotta ki:

Bakos Klára elnök s.k. dr. Fodor Péter elnök s.k.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Informatikai és Könyvtári Szövetség

A z etikai kódexet aláírja, a benne rögzített értékeket és követelményeket magáénak vallja, szellemében 
tevékenykedik és érvényesítéséért síkra száll:

Virágos Márta elnök s.k.
Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma

Vadné Kokovay Zsuzsa elnök s.k.
Főiskolai Könyvtárak Kollégiuma

Dr. Vasas Lívia elnök s.k.
Magyar Orvosi Könyvtárosok Szövetsége

Bondor Erika elnök s.k.
Könyvtáros Tanárok Egyesülete

Á sványi Ilona elnök s.k. 
Egyházi Könyvtárak Kollégiuma

Horváth Adám elnök s.k. 
MOKKA Egyesület
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PRESS RELEASE
INFORMATION SERVICES _________________________________________________________________

EBSCO and WebFeat Announce Partnership
Will Help Libraries Achieve Higher Level E-Resource Integration

BIRMINGHAM, Alabama, U.S. A., Januaiy 21,2006 -  EBSCO and WebFeat are pleased to announce a partnership 
that will allow the federated search engine WebFeat Express to be sold as an add-on product to EBSCO’s online 
title listing service EBSCO A-to-Z®

WebFeat Express is a streamlined version of the original WebFeat federated search engine. Designed to appeal to the 
budgets and administrative demands of small to medium-size libraries, WebFeat Express allows clients to handle 
federated search configuration with minimal effort using WebFeat’s intuitive admin module. Once configured, the 
federated search engine integrates within the A-to-Z service, allowing it to take advantage of the extensive A-to-Z 
knowledge base. With A-to-Z, administration is greatly simplified, and changes to the library’s electronic collection 
are reflected in real time and may be indicated and maintained through this single interface.

"The addition of WebFeat Express into EBSCO’s A-to-Z family of products enables us to offer customers a 
federated search alternative that is both economical and built on the best technology available," said Oliver Pesch, 
EBSCO’s Chief Strategist of E-Resources.

"We are very excited about our new partnership with EBSCO, offering libraries easy and economical one-stop- 
shop management of e-resources and federated searching," said Todd Miller, WebFeat President. "A partnership 
between EBSCO Information Services, the worldwide leader in information access and management solutions, and 
WebFeat, the world leader in federated searching, is a natural fit."

About EBSCO
EBSCO Information Sendees provides libraries and research centers with electronic and print journal subscription 
sendees, e-resource access and management sendees, Hill-text and secondary database development and access, an 
OpenURL-compliant link resolver, online book purchasing and related information services. EBSCO maintains a 
title database of more than 300,000 title listings and upholds relationships with more than 78,000 publishers around 
the world. For more information please visit www.ebsco.com

About WebFeat
WebFeat (U.S. patent #6,807,539) is the developer of the WEBFEAT PRISM™ federated search engine, used by 
over 2,500 leading public, academic, government and Global 1000 libraries and information centers -  including 
over half of the top 20 largest U. S. public libraries and one out of every 10 Association of Research Libraries (ARL) 
institutions.

WebFeat’s latest release, WebFeat 3, offers a suite of next-generation federated search tools: PRISM, the SMART™ 
COUNTER-compliant usage tracker, and MyWebFeat™ personalized federated search system. Originally 
founded in 1992 as an information technology consultancy, WebFeat has earned industry recognition from leading 
organizations such as Library Journal and the Gartner Group. Learn more about WebFeat at www.webfeat.org.

EBSCO Information Services GmbH
Sachsendamm 2-7 • 10829 Berlin • Deutschland 

Tel. +49 (0) 30 / 340 05-0 • Fax + 49 (0) 30 / 342 06 11 
E-Mail: salesberlin@ebsco.com

www.ebsco.com
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