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A magyar könyvtárosság
etikai kódexe

Az etikai kódexet elõkészítõ
bizottság által elfogadott tervezet
(2005. április 5.)

I.
Könyvtárosi etika

A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismere-

tek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok

és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik.

A magyar társadalom közvéleménye, gya-
korlata és törvényei kinyilvánították, hogy a de-
mokratikus jogállam és az információs társada-
lom információs és kulturális igényei kielégíté-
sének alapfeltétele a könyvtári rendszer, mû-
ködtetése a társadalmi munkamegosztás kereté-
ben a könyvtárosokra hárul, akik a rájuk bízott
szellemi vagyont a jelen és a jövõ javára keze-
lik. A könyvtáros szakma felsõfokú szakképe-
sítéshez kötött hivatás. Gyakorlása során azo-
nos súllyal esik latba a szakmai felkészültség
és az etikus magatartás. Minthogy az általános
morális követelményeken túl a könyvtárosság-
nak sajátos etikai értékei is vannak, ezeket a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és {itt a

kódex társkibocsátóinak felsorolása áll} ebben
az etikai kódexben foglalják össze részben a
könyvtárosok már munkában álló és felkészülõ
nemzedékei és az õket foglalkoztató könyvtá-
rak, részben pedig a nagyközönség és a könyv-
tárak fenntartói számára. Az elõbbieknek irány-
tûként az etikus viselkedésre, az utóbbiaknak
jogos elvárásaik megalapozására és a könyvtá-
rosokba vetett bizalmuk megerõsítésére.

A könyvtárosi etikai kódex a jogszabályok
és könyvtári szabályzatok által kevésbé vissza-
tükröztethetõ, a szakmai alapértékek által meg-
határozott etikai irányelveket tartalmazza, ame-
lyek mellett a magyar könyvtárosság elkötelezi
magát. Ezen irányelvek között fontossági sor-
rend nem állítható fel.

II.
Alapértékek

A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a

demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyenlõség

és az információ szabadsága mellett.

A magyar könyvtárosok az informált polgár-
ságra, a társadalmi sokszínûségre alapozott társa-
dalmi rendszer, a demokratikus berendezkedés
hívei, minthogy a könyvtár lényegénél fogva az
emberi jogok kiteljesedését szolgálja, noha törté-
nelmi példák szerint az ellenkezõjére is felhasz-
nálható. A könyvtáros a maga eszközeivel járul
hozzá az emberi jogok érvényesüléséhez, külö-
nös tekintettel az információhoz és a mûvelõdés-
hez való jognak az emberi méltóság tiszteletben
tartásával való gyakorlására, a társadalmi harmó-
niára. Vezérlõ értékének a szellemi szabadságot
tekinti. A könyvtárhasználó állampolgároknak
minden lehetõ segítséget megad ahhoz, hogy él-
vezhessék az e szabadságból fakadó elõnyöket.

A könyvtáros felelõsséget érez a jelen és jövõ
nemzedékek érdekében azért, hogy a gondolat-,
vélemény- és szólásszabadságot, a tanítás és a
tanulás szabadságát az információk és a gondola-
tok szabad áramlásával és hozzáférhetõségével
segítse. Ennek érdekében a maga részérõl min-
dent megtesz az információellátás folyamatának
nyitottságáért és átláthatóságáért, feltételeinek
megteremtéséért.

A könyvtáros a társadalom számára szükséges
és hasznos feladatot lát el; általában a társadalom
egésze vagy csoportjai által közvetlenül vagy
közvetve fenntartott intézményben, a könyvtár-
ban fejti ki tevékenységét. Ennek során jogköve-
tõ magatartást tanúsít, s másoktól is ugyanezt várja
el. Nyitott a társadalom kérdéseire és igényeire
anélkül, hogy kedvezés vagy ellenszenv vezetné
világnézeti és politikai, tudományos és mûvészeti
ügyekben. Azon van, hogy a könyvtár teljesítse
társadalmi küldetését s legyen az élethosszig tartó
tanulás, az információcsere és a kulturális rekre-
áció színtere.
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III.
Könyvtárosi hivatás

A könyvtárosi hivatás a könyvtárostól a hasz-

nálók iránt tiszteletet és odaadást, valamint ál-

landóan fejlõdõ szakismereteket kíván meg. A

könyvtáros szakmai döntéseit autonóm módon,

személyében feddhetetlenül, személyes anyagi

vagy egyéb jogosulatlan elõnyét vagy hasznát

kizárva hozza meg.

A könyvtáros a társadalom számára szükséges
és hasznos feladatot lát el. Ennek során betartja a
törvényességet és jogkövetõ magatartást tanúsít, s
másoktól is ugyanezt várja el. Saját világnézete,
tudományos vagy politikai álláspontja, nézetei nem
befolyásolhatják szakmai munkáját.

A könyvtáros elhivatottan, az emberiség szel-
lemi teljesítményei iránti tisztelettõl vezérelve,
személyes felelõsségének vállalásával folytatja
szakmai tevékenységét. Tevékenysége során
követi az itt lefektetett etikai elveket, s ha ezért
sérelem éri, joggal számít az õt megilletõ véde-
lemre. Munkája társadalmi hasznával arányos
erkölcsi és anyagi elismerés illeti meg. Visel-
kedése és külsõ megjelenése álljon összhang-
ban a szakmájával szemben támasztott társa-
dalmi elvárással.

A könyvtáros hozzáértéssel, szakmai felké-
szültséggel és alkalmassággal, méltósággal és
kompetenciával, legjobb tudása szerint végzi
munkáját. Ismereteit folyamatos önképzéssel bõ-
víti, és a kor színvonalán tartja. Tehetsége szerint
maga is hozzájárul a könyvtáros szakma gyakor-
latának és elméletének fejlõdéséhez.

A könyvtárosnak erkölcsi integritása nyújt biz-
tos alapot szakmai döntéseinek meghozatalához,
szakmai ügyekben való autonóm eljárásához, a
gyûjteményi és szolgáltatási kérdésekben jelent-
kezõ külsõ nyomásgyakorlás elhárításához. A
könyvtáros nem húzhat személyes elõnyt vagy
anyagi hasznot helyzetébõl.

A könyvtárost tevékenységében a könyvtár-
használók iránt tanúsított tisztelet és jóindulat
vezérli. Véleményüket tiszteletben tartja, és ki-
szolgálásukat a maga érdekei elé helyezi. Visel-
kedését velük szemben udvariasság, mások elfo-
gadása (empátia), szolgálatkészség, fegyelmezett-
ség jellemzi.

IV.
A gyûjtemény gondozása

A könyvtáros felelõsséggel tartozik az emberi-

ség, a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai ki-

sebbségek, helyi közösségek kulturális örökségé-

nek megõrzéséért. Gyûjteményépítõ munkáját a

használók igényeire és az emberiség értékeire

alapozza, de a közvélekedéssel és saját nézeteivel

ellentétes mûveket is beszerez. Elítéli a cenzúrát,

s maga sem cenzúráz. Feltáró munkájával a

könyvtár teljes gyûjteményét hozzáférhetõvé teszi.

A könyvtáros a maga munkakörében szakmai
felelõsséget érez az emberiség, a magyarság és a
magyarsággal együtt élõ nemzeti és etnikai ki-
sebbségek, valamint a kisebb-nagyobb helyi
közösségek kulturális örökségének gondozásáért
és fejlesztéséért.

A rábízott könyvtári gyûjteményt a gyûjtõköri
szabályzatnak megfelelõen, az emberi értékekre
alapozva, az egyéni és csoportos igényekre tekin-
tettel gyarapítja és apasztja. A beszerzésben és
kiiktatásban visszautasítja a könyvtáron kívüli és
belüli önkényes cenzúrát, fellép a könyvüldözés
ellen. Egyoldalúság és értékítéletének érvényesí-
tése nélkül kezeli és szolgáltatja a közvélekedés-
sel, a közízléssel vagy a saját véleményével szem-
ben álló nézeteket tartalmazó mûveket, s a sza-
bályzat szabta kereteken belül olyanokat sem zár
ki, amelyek egyes alapértékeket támadnak. A
mûvészileg silány vagy áltudományos munkák-
nak a szabályzat elõírásainak megfelelõ mérték-
ben ad helyet. A gyûjteményépítésben nem befo-
lyásolhatják saját nézetei, és nem érvényesítheti
személyes ízlését és érdeklõdését.

A könyvtáros törekszik arra, hogy megismer-
kedjék a gondjaira bízott gyûjteménnyel, és – a
gyûjtemény méretétõl függõen – legalább nagy
vonalakban tisztában legyen tartalmával. Feltárja
a könyvtár teljes állományát, és eredetiben vagy
másolatban a használók (beleértve más könyvtá-
rak használóit is) rendelkezésére bocsátja. Az
igényekkel és a lehetõségekkel összhangban a
dokumentumállomány minél nagyobb részét sza-
badon hozzáférhetõ módon helyezi el, s gondos-
kodik a gyûjteményhez való helybeli és távoli
hozzáférést biztosító és megkönnyítõ eszközök-
rõl. A könyvtár saját gyûjteményébõl hiányzó
mûvekrõl való tájékozódást lehetõvé teszi a hasz-
nálók számára, és a használati szabályzat rendel-
kezéseinek megfelelõen a könyvtárközi együtt-
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mûködés keretén belül igyekszik hozzáférhetõvé
tenni õket.

A könyvtáros az anyagi lehetõségekhez, adott-
ságokhoz és a dokumentumok értékéhez képest
mindent megtesz a gyûjteménybe tartozó doku-
mentumok tartalmának és fizikai állapotának
megõrzéséért és megvédéséért. Ha ellopott vagy
más könyvtárak állományából eltulajdonított köny-
vekrõl és más dokumentumokról tudomást sze-
rez, ezt haladéktalanul a tulajdonos tudomására
hozza.

V.
A könyvtárhasználók szolgálata

A könyvtáros megkülönböztetés nélkül nyújt

segítséget a könyvtár szolgáltatásainak igénybe-

vételéhez. A használók személyes adatait bizal-

masan kezeli. A használóknak joguk van az adott

feltételek között a lehetõ legjobb könyvtári ellá-

táshoz és az egyenlõ elbánáshoz; a könyvtáros

ezzel összhangban törekszik az esélyek kiegyenlí-

tésére.

A könyvtáros szigorúan kerülve minden hát-
rányos megkülönböztetést, egyenlõ elbánásban,
tisztességes eljárásban és kiszolgálásban részesít
minden, a könyvtárhoz forduló személyt bármi-
lyen szempontra (nem, nemi irányultság, életkor,
származás, etnikai, nemzeti és állampolgári hova-
tartozás, világnézet, mûveltségi színvonal, fizikai
vagy mentális állapot, értelmi képesség, anyagi
helyzet, politikai állásfoglalás stb.) való tekintet
nélkül. Az esélykiegyenlítés érdekében azonban
pozitív megkülönböztetésben részesít a könyvtár-
használók körében bizonyos csoportokat (pl. gye-
rekek, nemzeti és etnikai kisebbségek, szellemi,
fizikai vagy szociális hátrányokkal küzdõ szemé-
lyek).

A könyvtáros védi a könyvtárhasználathoz
való jogot, tiszteli és kiszolgálja a könyvtárhasz-
nálók igényeit. Az egyéni használók ellátása a
közjót is szolgálja, ezért az egyedi, konkrét igé-
nyek elsõbbségének elismerése az egész társada-
lom érdeke.

A könyvtáros nem tekinti magát a könyvtár-
használók nevelõjének és irányítójának, de köte-
lességének tartja, hogy megtanítsa õket a könyv-
tár használatára, tudomásukra hozza a hazai és
nemzetközi könyvtári rendszer kínálta lehetõsé-
geket, s felhívja figyelmüket az értékes, számuk-
ra érdekkel bíró mûvekre. Segít eligazodni az

irodalom és az információk világában, s támogat-
ja a könyvtárhasználók minden rétegét az olva-
sás-írás, valamint az információszerzés és kom-
munikáció egyéb eszközeinek elsajátításában.
A könyvtáros személyes ügyének tekinti, hogy a
lehetséges használók minél nagyobb számban
éljenek a könyvtár szolgáltatásaival.

A könyvtáros arra törekszik, hogy a könyvtár
szolgáltatási kínálata legyen összhangban a társa-
dalom elvárásaival és az adott használói kör igé-
nyeivel. A rendelkezésére álló eszközök és felté-
telek függvényében az elérhetõ legmagasabb szín-
vonalú szolgáltatást nyújtja.

A könyvtáros védelmezi a könyvtárhasználó
személyiségi jogait, tiszteletben tartja és óvja sze-
mélyes szféráját. Bizalmasan, a titoktartás kötele-
zettségével kezeli a tudomására jutott személyi
adatokat (beleértve a használt dokumentumok és
információk azonosítására szolgáló adatokat is)
és információkat, valamint a belõlük levonható
következtetéseket, s csak a törvény rendelkezésé-
re adja ki õket harmadik félnek.

A könyvtáros õrzi a könyvtár rendjét, s köte-
lességének tekinti, hogy vonzó könyvtári környe-
zetet teremtsen. A használókkal való kapcsolatát
a kölcsönös bizalmon alapuló együttmûködés jel-
lemzi. Számít a használó jóakaratú közremûkö-
désére; ennek hiányában a használói közösség
védelmében fellép a könyvtár rendjét megbontó,
a zavartalan használatot akadályozó személyek
ellen. A használók egymással ütközõ igényeit a
szabályzatokban rögzített módon kezeli, s dönté-
seiben megértés, kölcsönös érdekegyeztetés és jó
szándék vezérli. Módot ad arra, hogy a haszná-
lók aggodalom nélkül kifejthessék a könyvtári
szolgáltatásokat érintõ észrevételeiket és panasza-
ikat, s mindent megtesz, ami erejétõl telik ezek
orvoslására. A könyvtáros tudomásul veszi, hogy
egyes könyvtárak használati szabályzata bizonyos
szolgáltatások nyújtását térítéshez köti, de fellép
annak érdekében, hogy ez a körülmény ne aka-
dályozzon meg senkit az információhoz és doku-
mentumokhoz való hozzáférésben.

VI.
Az információ közvetítése

A könyvtáros tõle telhetõen mindent megtesz

azért, hogy a használó szabadon és korlátozás

nélkül hozzáférhessen az információhoz. Segítsé-

get nyújt az információs eszközök használatához.
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Legjobb tudása szerint hiteles, megbízható, tel-

jes, megfelelõ, személyre szabott információt nyújt.

A könyvtáros a bármely nyilvános informáci-
óhoz való szabad hozzáférést, a tájékozódást és a
tájékoztatás szabadságát minden ember természe-
tes jogának tekinti: a hozzáférést nem befolyásol-
hatja az információt kérõ személye, a források
jellege, nyelve vagy formája. A könyvtáros tisz-
teletben tartja az információt kérõ személyiségét
és információs igényeit, s azt, hogy az informá-
ciónyújtást egyedül a törvény vagy a rendelke-
zésre álló eszközök és anyagiak korlátozhatják.
A könyvtáros nem felelõs azért, ha a használó a
közremûködésével nyert információval visszaél és
a maga vagy a mások kárára, illetve bûncselek-
mény elkövetése során használja fel. Nem tagad-
hatja meg az ún. laikus személyektõl sem a szak-
mai információt, de kötelessége felhívni a figyel-
müket a rosszul értelmezett és alkalmazott, eset-
leg elavult érvényû információból fakadó veszé-
lyekre.

Az információt igénylõ használók nem képez-
nek homogén csoportot. A könyvtáros segít ab-
ban, hogy mindenki – feszélyezettség nélkül – a
maga igényeinek és felkészültségének megfelelõ
terjedelmû és szintû információhoz jusson, de nem
helyezheti magát az információs folyamat irányí-
tójának szerepébe, nem szabhatja meg, ki milyen
információt vehet igénybe, nem teheti személyé-
tõl függõvé az információhoz való hozzáférést.
Az információban gazdagok és az információban
szegények, az információ megszerzésében, keze-
lésében és felhasználásában jártasok és járatlanok
ellátása egyaránt feladatát képezi, s ennek végre-
hajtása során törekszik az esélyek kiegyenlítésé-
re. A könyvtáros feladatának tekinti, hogy a
használókat megismertesse az információkeresési és
-szerzési eszközökkel és eljárásokkal, hogy kulcsot
adjon kezükbe az önálló információszerzéshez.

A könyvtáros kötelessége, hogy legjobb tudá-
sa szerint törekedjék arra, hiteles, megbízható,
pontos, teljes, megfelelõ és személyre szabott
információt adjon; ha szükséges, az adott vagy
más könyvtárakban dolgozó kollégáinak bevoná-
sával. A használóval világosan és egyértelmûen
kell közölnie az információszolgáltatás kiterjedé-
sét és korlátait, beleértve személyes kompetenci-
ája határait is. A használót elõzetesen kell tájé-
koztatnia az információszolgáltatás áráról – ha van
–, és az információ megszerzésének alternatív
(gyorsabb, olcsóbb) lehetõségérõl. Annak ellené-

re, hogy a könyvtáros nem vállalhat szavatossá-
got az információ vagy annak forrása hitelességé-
ért, eligazítást adhat a használónak arról, milyen
szempontok alapján értékelheti õket. Ezen túlme-
nõen szakmai felelõsség terheli azért, ha tudato-
san téves információt ad, vagy visszatartja az
információt, vagy nem fejezi ki kételyeit az adott
információ vagy forrása hitelességét illetõen.

A könyvtáros köteles az igényeknek leginkább
megfelelõ forrásokból, a leghatékonyabb eszkö-
zök (beleértve az internetet és az elektronikus
forrásokat) és eljárások felhasználásával tájékoz-
tatni a hozzá fordulót, s minden esetben egyértel-
mûen azonosítani a forrást, amelybõl az informá-
ciót nyerte. Az eredeti mû (szöveg, zene, kép,
adatsor hagyományos vagy elektronikus formá-
ban) egészét vagy részletét csak az idézés szabá-
lyainak és a szerzõi jogi törvénynek megfelelõen
bocsáthatja rendelkezésre.

VII.
Könyvtárosi szakmai közösség

A könyvtáros õrzi és növeli a könyvtárosi szak-

ma tekintélyét, részt vesz a szakmai közéletben és

együttmûködésben. Készségesen adja át tudását

és tapasztalatait.

A könyvtáros személyében felelõs a könyvtá-
ros közösség és szakma társadalmi tekintélyének
fenntartásáért és növeléséért. Elvárható tõle, hogy
védje meg a szakma hírnevét méltatlan támadá-
soktól, s tartózkodjék a társadalmi munkameg-
osztásban elfoglalt helyének és jelentõségének
lebecsülésétõl.

A könyvtáros tiszteli szakmája múltját, ápolja
hagyományait. Szolidáris a szakmai közösséggel,
s tiszteletet tanúsít a könyvtáros kollégák és min-
den könyvtári dolgozó iránt, elismeri szakmai
tudásukat, emberi kvalitásaikat. Részt vesz a szak-
mai közvélemény alakításában, s elõmozdítja a
lényeges problémák megoldásához szükséges
egyetértést. Szakmai közéleti tevékenységét igyek-
szik valamely könyvtárosi társadalmi szervezet-
ben kifejteni.

A könyvtári szolgálatot lényegébõl kifolyólag
az jellemzi, hogy társadalmi küldetését a könyv-
tárak kooperációjával teljesíti. A könyvtáros ezért
kész a szakmai együttmûködésre más könyvtá-
rakban mûködõ kollégáival, nyitott közös vállal-
kozások indítására, szolgáltatások közös nyújtá-
sára. Erõsíti a könyvtárak közötti kapcsolatokat,
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különös tekintettel a különféle típusú könyvtárak-
ra. Az együttmûködés nem áll meg az ország
határainál: éppen a könyvtárhasználók minél tel-
jesebb ellátása, valamint a magyar kulturális és
tudományos teljesítmény megismertetése érdeké-
ben kiterjed az egész világra. Megkülönböztetett
jelentõsége van számára a határokon túli magyar
könyvtárosokkal való együttmûködésnek, a más
országokban élõ magyar lakosokat ellátó könyv-
tárak támogatásának.

A könyvtáros kötelességének érzi, hogy szak-
mai tudását, tapasztalatait megossza kollégáival s
maga is tanuljon tõlük, hogy segítse a könyvtáros
utánpótlás pályaválasztását, a fiatal kollégák fej-
lõdését s a társadalmi munkás könyvtárosok tevé-
kenységét.

VIII.
A könyvtár mint munkahely

A könyvtáros elkötelezett könyvtára iránt, és

tiszteletben tartja munkáltatója céljait és érdekeit.

Beosztottként és vezetõként egyaránt a munkahe-

lyi közösség javán munkálkodik.

A könyvtáros tiszteli munkahelyét és kötõdik
könyvtárához, munkaviszonya során és megszûnte
után nem illeti méltatlan kritikával. Megõrizve
lelkiismereti szabadságát lojális munkaadójához
és a könyvtár fenntartójához. Megismeri, megérti
és támogatja legális céljait és törekvéseit. Nyilat-
kozataival nem ássa alá a könyvtár és fenntartója
jó hírnevét, nem sérti érdekeit. Megõrzi a hivatali
és üzleti titkokat. Ha etikai természetû aggályai
merülnek fel, azokat haladéktalanul a vezetés
tudomására hozza. Szakmai természetû nézetelté-
réseket elõször házon belül igyekszik tisztázni, s
illõ formák között viszi õket a szélesebb nyilvá-
nosság elé. Szakmai pályafutását, magánéleti
boldogulását összhangba hozza a munkahelye iránti
lojalitással. Tudomásul veszi a fenntartó anyagi
kényszerbõl hozott intézkedéseit, ha ezek nem sér-
tik a hatályos törvényeket, szabályzatokat és mun-
kaszerzõdéseket, tiltakozását ezek ellen a fennálló
jogi keretek között fejezi ki. A nyilvánosság elõtt is
fellép könyvtára és szakmája érdekében.

A könyvtáros azon van, hogy könyvtárában a
szolgálat szempontjából optimális munkahelyi
légkör alakuljon ki. Szívélyes, a munkára orien-
tált viszonyban áll könyvtárosi és nem könyvtá-
rosi végzettségû munkatársaival; ez utóbbiakkal
szemben nem él vissza helyzeti elõnyével és se-

gíti õket abban, hogy sajátos szakismereteikkel és
jártasságukkal eredményesen járuljanak hozzá a
könyvtár céljai eléréséhez. A vezetõi beosztást
betöltõ könyvtárost különös szakmai és emberi
felelõsség terheli: vezetõi alkalmasságán, hozzá-
értésén túlmenõen személyes példamutatásával
kell a könyvtárosi etikus magatartás felé irányíta-
nia beosztottjait.

A könyvtár fenntartójának kötelessége, hogy
rendelkezésre bocsássa a mûködéshez szükséges
anyagi feltételeket, de a könyvtároson múlik ezek
célszerû és hatékony felhasználása. A könyvtáros
felelõsséggel tartozik a könyvtárért, az általa hasz-
nált munkaeszközökért, illetékességi körében a
helyi környezetért, a szolgáltatási körülményekért.
A könyvtár munkatervébe illesztett alkotó tevé-
kenység révén létrejött mûvek (pl. tanulmány,
kiállítási forgatókönyv, szöveggondozás) a szer-
zõ szellemi tulajdonát képezik. A hozzá kapcso-
lódó vagyoni jogosultságok gyakorlását a könyv-
tár szabályzata vagy külön megállapodás rendezi.
A könyvtáros nem versenyezhet könyvtárával
annak gyûjtõkörébe, különösen a nemzeti kultu-
rális örökség körébe esõ dokumentumok gyûjté-
sében; magánszemélyek, intézmények és vállal-
kozások felkérésére értékbecslést csak a könyvtár
szabályzatában megszabott módon adhat.

A munkáltatótól, illetve a könyvtár fenntartó-
jától viszont elvárható, hogy tartsa tiszteletben a
könyvtárosság etikai kódexét. Vegye tudomásul,
hogy ez vezérli a könyvtáros emberi és szakmai
magatartását, s ne szorítsa a kódexben foglaltak-
kal ütközõ állásfoglalásokra, viselkedésre és cse-
lekedetekre.

IX.
Társadalmi kapcsolatok

A könyvtáros elfogultságtól és elõítéletektõl

mentes kapcsolatban áll a társadalom tagjaival,

csoportjaival, szervezeteivel. Tisztelettel és koope-

rációs készséggel fordul más szakmák és tagjaik

felé. Védelmezi a szellemi tulajdonhoz való jogot

és a szellemi alkotásokhoz való hozzáférés jogát.
A könyvtáros együttmûködik a társadalommal,

egyes tagjaival és csoportjaival, szervezeteivel,
részt vesz a közösség kulturális, tudományos,
gazdasági környezetének fejlesztésében. Szemé-
lyes világnézeti és politikai elkötelezettsége nem
befolyásolhatja könyvtári tevékenységét, a könyv-
tár nevében kifejtett közszereplése legyen elfogu-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. ápri l is • 9

latlan és pártoktól független. A könyvtár eszköz-
rendszerét azonos feltételek mellett, a használati
szabályzat elõírásai szerint köteles a társadalmi
szervezõdések rendelkezésére bocsátani.

A könyvtáros felelõs magatartást és tiszteletet
tanúsít az információ elõállításában, feldolgozásá-
ban, tárolásában, terjesztésében érdekelt más szak-
mák és szervezetek iránt, s kész együttmûködni
velük. Ugyanilyen tisztelettel és kooperációs kész-
séggel fordul minden más szakma felé.

A könyvtáros nagyra értékeli és támogatja az
alkotó tevékenységet, amely a szellemi tulajdon
forrása. Elismeri és védi a szerzõi jogot és a hozzá
kapcsolódó vagyoni jogosultságokat. Ugyanakkor
a felhasználók és a széles közösség érdekeinek, az
oktatás, a mûvelõdés, a tudományos kutatás szem-
pontjainak megfelelõen védelmezi a szellemi alko-
tásokhoz és az információhoz való szabad hozzáfé-
rés jogát is a szabad felhasználás keretei között.

X.
Az etikai kódex érvényesülése

Az etikai kódexben foglalt követelmények a

könyvtárosok tevékeny közremûködésével valósul-

nak meg. Ezt a folyamatot a kódex kibocsátói

egy etikai bizottság felállításával segítik elõ.

Az aláíró egyesületek és szervezetek a saját
tagságukra vonatkozó érvénnyel bocsátják ki ezt
az etikai kódexet, de számítanak arra, hogy a
magyar könyvtárosság egésze és minden könyv-
tárosi szervezet a magáénak vallja a benne lefek-
tetett alapelveket. Bár a könyvtárosi etika köve-
telményeinek teljesítését csak a nyilvános vagy
nem nyilvános könyvtárban, közintézményben
vagy gazdasági vállalkozásnál, illetve szellemi
szabadfoglalkozásúként mûködõ, felsõfokú szak-
képzettségû könyvtárosoktól lehet elvárni, az õ
példamutatásuk nyomán remélhetõ, hogy a
könyvtári alkalmazottak teljes köre tartani fogja
magát a kódex szelleméhez.

A kibocsátók kívánatosnak tartják, hogy ezt
az etikai kódexet – alapelveivel összhangban –
szükség és igény szerint további olyan etikai sza-
bályzatok egészítsék ki, amelyek a könyvtárfajta,
munkakör, könyvtárosi szakterület sajátosságai-
nak megfelelõ magatartási és viselkedési normá-
kat tartalmaznak. Indokolt lehet etikai szabályza-
tot alkotni az egyes könyvtárak vagy könyvtári
rendszerek munkatársi közösségei számára is.

A kibocsátók elõtt nyilvánvaló, hogy az etikai
kódexben kifejtett iránymutatás csak a könyvtá-
rosok személyes erõfeszítésével, a szakmai ethosz
iránt elkötelezett viselkedésével válhat a könyvtá-
rosi és könyvtári gyakorlatot meghatározó erõvé.
Ezért számítanak valamennyiüknek, különösen a
szakma véleményformáló, tekintélyes képviselõi-
nek és a könyvtárak vezetõinek közremûködésé-
re. A kódex megsértõivel szemben nem kívánnak
szankciókkal fellépni, hanem a benne foglaltak
érvényesülését a követendõ példák felmutatásá-
val igyekszenek elõsegíteni, az elveket sértõ gya-
korlattól pedig elhatárolják magukat. Az ezzel
kapcsolatos teendõket az e célra létrehozott etikai
bizottságra bízzák.

A tervezettel kapcsolatos gondolataikat, vé-
leményüket a kódexet összeállító bizottság tit-
kárához juttathatják el: Hangodi Ágnes, Könyv-
tári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F
ép. 06 (1) 2243-821, hangodi@oszk.hu

Magyarország
a térképeken

– Virtuális kiállítás
az OSZK honlapján:
Lazarus: Tabula Hungarie ad quator latera

...Ingolstadt, 1528


