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ÚVOD

Predkladaný kódex etiky a profesionálneho správania predstavuje súbor 
etických princípov a hodnôt, ktoré by sa mali uplatòova� pri riadení 
knihovníkov a informaèných pracovníkov. Využíva� ho môžu aj knihovnícke  
a informaèné združenia pri tvorbe alebo revidovaní svojich vlastných etických 
kódexov.

Funkciou etických kódexov je:
podporova� správanie v zmysle etických princípov, na základe ktorých 
môžu knihovníci a informaèní pracovníci formova� svoje postoje                      
a zvláda� zložité situácie,
zvyšova� profesionálne sebauvedomenie a sebavedomie,
zabezpeèova� transparentnos� pre používate¾ov a spoloènos� všeobecne.

Tento kódex nemá nahradzova� existujúce kódexy alebo obmedzova� 
možnosti profesijných združení vytvára� vlastné kódexy, založené na svojich 
prieskumoch, konzultáciách a tímovej spolupráci. IFLA neoèakáva úplnú 
zhodu tohto kódexu s etickými kódexmi národných profesijných združení.

Jednotlivé èasti etického kódexu vychádzajú z hlavných princípov uvedených 
v tomto úvode a obsahujú množstvo odporúèaní, ktoré sa týkajú profesionálnej 
etiky. Tieto hlavné princípy by mali by� podstatou každého etického kódexu, 
no IFLA uznáva, že jednotlivé kódexy sa budú nevyhnutne líši� pod¾a 
konkrétnej spoloènosti, profesionálnej praxe alebo virtuálnej komunity.

Príprava etického kódexu je jednou zo základných úloh profesijných združení, 
rovnako ako je nevyhnutnos�ou etické správanie u všetkých profesionálnych 
pracovníkov. Z tohto dôvodu IFLA odporúèa, aby predkladaný etický kódex 
používali všetky èlenské knihovnícke združenia a inštitúcie a všetci 
individuálni knihovníci a informaèní pracovníci. IFLA sa zaväzuje kódex 
kedyko¾vek pod¾a potreby zrevidova�.

1. PRÍSTUP  K  INFORMÁCIÁM

Hlavným poslaním knihovníkov a informaèných pracovníkov je zabezpeèi� 
prístup k informáciám všetkým ¾uïom v záujme ich osobného rozvoja, 
vzdelávania, kultúrneho obohacovania, trávenia vo¾ného èasu, ekonomických 
aktivít a informovanej úèasti na posilòovaní demokracie.
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V tomto zmysle knihovníci a informaèní pracovníci odmietajú cenzúru                  
vo všetkých jej formách, podporujú bezplatné poskytovanie služieb 
používate¾om, propagujú svoje zbierky a služby potenciálnym používate¾om 
a snažia sa dosiahnu� èo najvyšší štandard v dostupnosti fyzických                        
aj virtuálnych služieb.

2.  ZODPOVEDNOS�  VOÈI  JEDNOTLIVCOM  A  SPOLOÈNOSTI

V snahe zabezpeèi� zaèlenenie jednotlivcov a odstráni� akúko¾vek 
diskrimináciu knihovníci a informaèní pracovníci garantujú, že právo prístupu 
k informáciám nebude nikomu odopreté a že služby sa budú poskytova� 
spravodlivo každému, bez oh¾adu na vek, obèianstvo, politické presvedèenie, 
fyzické a duševné schopnosti, pohlavie, rodovú príslušnos�, rasu, vzdelanie, 
príjem, status pris�ahovalca alebo žiadate¾a o azyl, rodinný stav, náboženstvo 
èi sexuálnu orientáciu.

V snahe zlepši� prístup pre všetkých knihovníci a informaèní pracovníci 
pomáhajú ¾uïom pri vyh¾adávaní informácií, podporujú ich v rozvíjaní 
èitate¾ských zruèností a informaènej gramotnosti a podnecujú etické 
využívanie informácií (s osobitným zameraním na mladých ¾udí).

3. OCHRANA  SÚKROMIA, DISKRÉTNOS� 
    A  TRANSPARENTNOS�

Knihovníci a informaèní pracovníci rešpektujú súkromie jednotlivcov                     
a ochranu osobných údajov, ktoré nevyhnutne spracováva príslušná inštitúcia. 
Zároveò podporujú èo najvyššiu transparentnos� informácií, ktoré sa týkajú 
verejných inštitúcií, súkromného sektora a všetkých ïalších inštitúcií                       
s možným vplyvom na životy jednotlivcov i spoloènosti ako celku.

4. OTVORENÝ PRÍSTUP  A  DUŠEVNÉ  VLASTNÍCTVO

Záujmom knihovníkov a informaèných pracovníkov je poskytova� 
používate¾om knižnice èo najlepší prístup k informáciám a myšlienkam         
na ¾ubovo¾nom médiu a v akejko¾vek forme, prièom uznávajú, že sú 
partnermi autorov, vydavate¾ov a ïalších tvorcov diel chránených autorským 
právom. Knihovníci a informaèní pracovníci sa snažia dosiahnu�, aby boli 
práva používate¾ov a tvorcov diel chránených autorským právom rovnako 
rešpektované. Podporujú princípy otvoreného prístupu, otvorených zdrojov               
a vo¾ných licencií. Usilujú sa presadi� vhodné a nevyhnutné obmedzenia                
a výnimky z autorského práva pre knižnice a najmä obmedzenie lehôt                     
na ochranu autorských práv.
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5. NEUTRALITA, OSOBNÁ BEZÚHONNOS� A ODBORNÉ    
    ZRUÈNOSTI

Knihovníci a informaèní pracovníci sa zaväzujú striktne dodržiava� neutrálny 
a objektívny postoj týkajúci sa zhromažïovania informácií, ich 
sprístupòovania a informaèných služieb. Usilujú sa získa� vyvážené zbierky, 
uplatòova� spravodlivé postupy pri poskytovaní služieb, predchádza� tomu, 
aby bolo ich osobné presvedèenie v rozpore s profesionálnymi povinnos�ami, 
bojova� proti korupcii a dosiahnu� èo najvyšší štandard pri výkone svojej 
profesie.

6. VZ�AHY MEDZI SPOLUPRACOVNÍKMI A MEDZI        
    ZAMESTNÁVATE¼OM A ZAMESTNANCAMI

Knihovníci a informaèní pracovníci sa k sebe správajú slušne a s rešpektom.                
Z tohto dôvodu nepripúš�ajú nijakú diskrimináciu v zamestnaní, ktorá by 
mohla súvisie� s vekom, obèianstvom, politickým presvedèením, fyzickými 
alebo duševnými schopnos�ami, pohlavím, rodinným stavom, pôvodom, 
rasou, náboženstvom èi sexuálnou orientáciou.

Podporujú rovnocenné odmeòovanie mužov a žien na porovnate¾ných 
pracovných pozíciách, odovzdávajú si svoje odborné skúsenosti a zapájajú                 
sa do èinností knihovníckych profesijných združení.

                                               Schválené Správnou radou IFLA v auguste 2012

3


