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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:
4podporova� správanie v zmysle etických princípov, na základe ktorých 

môžu knihovníci a informaèní pracovníci formova� svoje postoje                      
a zvláda� zložité situácie,

4zvyšova� profesionálne sebauvedomenie a sebavedomie,
4zabezpeèova� 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, 
predkladá ho však s presvedèením, že „knihovníctvo je vo svojej podstate 
etická èinnos�, ktorá zahàòa aj vysoko hodnotný prístup k profesionálnej práci 
s informáciami“.

Potreba zdie¾a� myšlienky a informácie je v èoraz zložitejšej spoloènosti 
posledného storoèia ve¾mi naliehavá a dáva knižniciam a knižniènej praxi ich 
opodstatnenie. Úlohou informaèných inštitúcií a odborných pracovníkov 
vrátane knihovníkov a knižníc v modernej spoloènosti je podporova� 
optimalizáciu zaznamenávania a zastúpenia informácií a zabezpeèi� prístup                
k nim.

Poskytovanie informaèných služieb v záujme sociálnej, kultúrnej a ekono- 
mickej prosperity je  podstatou knihovníctva, z èoho vyplýva spoloèenská 
zodpovednos� knihovníkov.

Okrem toho presvedèenie o potrebe zdie¾a� informácie a myšlienky vychádza 
z uznania práva na informácie. Myšlienka ¾udských práv, vyjadrená                       
vo Všeobecnej deklarácii ¾udských práv Organizácie spojených národov 
(1948), od všetkých požaduje, aby uznávali ostatných ¾udí a rešpektovali ich 
práva. Vyjadruje to najmä èlánok 19, ktorý stanovuje právo na slobodu názoru, 
prejavu a na prístup k informáciám pre všetky ¾udské bytosti. Tým, že 
jednoznaène vyjadruje právo na „vyh¾adávanie, prijímanie a rozširovanie 
informácií a myšlienok vo všetkých médiách a bez oh¾adu na hranice“, 
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vymedzuje aj jasné dôvody na existenciu knižníc a fungovanie modernej                   
a progresívnej knižniènej praxe.

IFLA vo svojich vyhláseniach, manifestoch a poèetných strategických                      
i odborných dokumentoch podrobne rozoberá znalos� práce s informáciami, 
ktorá predpokladá poznanie informaèných práv a ich významu pre profesiu                
a pre spoloènos� všeobecne. Dôraz na právo prístupu k informáciám potom 
zaväzuje knihovníkov a ïalších informaèných pracovníkov vyvola� 
konštruktívnu diskusiu o príslušných právnych predpisoch, ma� pripravené 
návrhy na ich úpravu a pod¾a potreby odporúèa�, aby sa zlepšil ich obsah                              
a prípadne aj proces prijímania zákonov.

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.

Knihovníci a ostatní informaèní pracovníci odmietajú akéko¾vek obmedzenie 
prístupu k informáciám a myšlienkam, realizované prostredníctvom cenzúry 
zo strany štátu, vlády alebo náboženských èi nevládnych obèianskych 
organizácií.

2



Knihovníci a informaèní pracovníci, ktorí poskytujú služby verejnosti,                  
by sa mali snaži� sprístupòova� svoje zbierky a služby bezplatne. Ak sú 
èlenské a administratívne poplatky nevyhnutné, mali by by� pod¾a možnosti 
èo najnižšie a pritom by sa mali v praxi h¾ada� také riešenia, aby                               
z poskytovania informaèných služieb neboli vylúèení sociálne znevýhodnení 
jednotlivci.

Knihovníci a ostatní informaèní pracovníci propagujú a zverejòujú informácie 
o svojich zbierkach a službách, aby súèasní aj potenciálni používatelia boli 
informovaní o ich existencii a dostupnosti. Okrem toho uplatòujú pri ich 
sprístupòovaní tie najefektívnejšie spôsoby. V tomto zmysle sa snažia 
zabezpeèi�, aby boli webové stránky knižníc a iných informaèných inštitúcií                
z h¾adiska prístupnosti v súlade s medzinárodnými štandardmi a prístup k ich 
obsahu nebol obmedzený.
  

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.

Knihovníci a informaèní pracovníci rešpektujú jazykové menšiny v krajine      
a ich právo na prístup k informáciám vo vlastnom jazyku. Z tohto dôvodu 
usporadúvajú obsah webových stránok takým spôsobom, aby si používate¾ 
mohol nájs� informácie, ktoré potrebuje, samostatne. Knihovníci a informaèní 
pracovníci pomáhajú používate¾om pri vyh¾adávaní informácií.

Knihovníci a informaèní pracovníci poskytujú služby zamerané na zvyšovanie 
èitate¾ských zruèností. Podporujú informaènú gramotnos� vrátane schopnosti 
identifikova�, vyh¾adáva�, vyhodnocova�, organizova�, vytvára�, používa�               
a odovzdáva� informácie. Presadzujú aj etické využívanie informácií, a tým 
prispievajú k odstraòovaniu plagiátorstva a iných foriem zneužívania 
informácií.

Knihovníci a informaèní pracovníci rešpektujú požiadavku na ochranu detí               
a mladistvých a zároveò robia opatrenia, aby táto ochrana neobmedzila právo 
dospelých na prístup k informáciám.

3



3.  Ochrana súkromia, diskrétnos� a transparentnos�

Knihovníci a informaèní pracovníci rešpektujú súkromie jednotlivcov                      
a ochranu osobných údajov,  ktoré nevyhnutne spracováva príslušná inštitúcia.

Vz�ah medzi knižnicou a používate¾om je dôverný. Knihovníci a informaèní 
pracovníci musia prijíma� vhodné opatrenia, aby zabezpeèili, že osobné údaje 
používate¾ov sa nebudú používa� mimo pôvodného zámeru.

Knihovníci a informaèní pracovníci podporujú transparentnos� a podie¾ajú  sa 
na nej tak, že zabezpeèujú prístup k informáciám o fungovaní vlády, verejnej 
správy a hospodárskych orgánov a dbajú, aby bolo kontrolované širokou 
verejnos�ou. Takisto uznávajú, že je vo verejnom záujme, aby sa zneužívanie 
úradnej moci, korupcia a kriminalita netolerovali a k ich odha¾ovaniu prispeli 
ustanovenia o povinnosti oznámi� korupèné správanie.

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. V rámci toho podporujú princípy 
otvoreného prístupu, otvorených zdrojov a vo¾ných licencií.

Knihovníci a informaèní pracovníci sa snažia zabezpeèi� pre používate¾ov 
spravodlivý, rýchly, hospodárny a efektívny prístup k informáciám.

Knihovníci a informaèní pracovníci majú profesionálnu povinnos� 
presadzova� výnimky týkajúce sa obmedzení autorských práv pre knižnice.

Knihovníci a informaèní pracovníci sú partnermi autorov, vydavate¾ov                      
a ïalších tvorcov diel chránených autorským právom. Uznávajú práva 
duševného vlastníctva autorov a ïalších tvorcov a snažia sa zabezpeèi�, aby 
boli tieto práva rešpektované.

Knihovníci a informaèní pracovníci sa snažia dohodnú� pre svojich 
používate¾ov èo najvýhodnejšie podmienky prístupu k autorským dielam                 
a zabezpeèi�, aby ho zbytoène neblokovali alebo nes�ažovali spôsoby 
uplatòovania zákonov o duševnom vlastníctve, prípadne licenèné práva 
obsiahnuté vo vnútroštátnych legislatívnych predpisoch, ktoré nepripúš�ajú 
výnimky pre knižnice.
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Knihovníci a informaèní pracovníci vyzývajú vlády, aby vo svojich krajinách 
ustanovili taký režim ochrany duševného vlastníctva, ktorý bude primerane 
rešpektova� rovnováhu medzi záujmami držite¾ov autorských práv, 
jednotlivcov a knižnicami a podobnými inštitúciami, ktoré im slúžia.

Knihovníci a informaèní pracovníci okrem toho presadzujú, aby boli lehoty na 
ochranu autorských práv limitované a informácie, ktoré sú verejným 
vlastníctvom, sa sprístupòovali verejnosti bezplatne.

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. Výsledkom neutrality je vyvážený 
súbor informácií a vyvážený prístup k dosiahnute¾ným informáciám.

Knihovníci a informaèní pracovníci formulujú a zverejòujú svoje zásady                  
a postupy pri výbere, usporadúvaní, uchovávaní, poskytovaní a šírení 
informácií.

Knihovníci a informaèní pracovníci rozlišujú medzi svojím osobným 
presvedèením a profesionálnymi povinnos�ami. Svoje súkromné záujmy                 
èi osobné názory nepresadzujú na úkor neutrality.

Knihovníci a informaèní pracovníci majú právo na slobodné vyjadrovanie                
na pracovisku, a to za predpokladu, že neporušujú zásadu neutrality                        
so zrete¾om na používate¾a.

Knihovníci a informaèní pracovníci bránia korupcii priamo ovplyvòujúcej 
knihovníctvo pri výbere a obstarávaní knižnièných materiálov,                               
pri obsadzovaní pracovných pozícií v knižniciach a pri uzatváraní zmlúv 
knižníc a spravovaní ich finanèných prostriedkov.

Knihovníci a informaèní pracovníci sa usilujú o dokonalé ovládanie svojej 
profesie udržiavaním a zvyšovaním svojich odborných znalostí a zruèností. 
Ich cie¾om je dosiahnu� najvyšší štandard knižnièno-informaèných služieb,                 
a tým podpori� dobré meno knihovníckej profesie.
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6.  Vz�ahy medzi  spolupracovníkmi  a  medzi zamestnávate¾om 
     a zamestnancami

Knihovníci a informaèní pracovníci sa k sebe správajú slušne a s rešpektom. 
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.

Knihovníci a informaèní pracovníci presadzujú spravodlivé a rovnocenné 
odmeòovanie mužov a žien na porovnate¾ných pracovných pozíciách.

Knihovníci a informaèní pracovníci si vymieòajú svoje odborné skúsenosti                
a pomáhajú novým pracovníkom, prièom ich usmeròujú tak, aby sa stali 
súèas�ou profesionálnej komunity a mohli rozvíja� svoje zruènosti. Aktívne sa 
zapájajú do èinností knihovníckych profesijných združení a zúèastòujú sa                
na výskume a publikovaní odborných tém.

Knihovníci a informaèní pracovníci sa snažia získa� dobrú poves�                            
a postavenie založené na svojej profesionalite a etickom správaní. Svojim 
kolegom nekonkurujú používaním neèestných metód.

                                               Schválené Správnou radou IFLA v auguste 2012
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