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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
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