ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι ένας κώδικας ηθικής και δεσµεύει τον βιβλιοθηκονόµο
ως επαγγελµατία. ∆εν είναι κώδικας νοµικού χαρακτήρα.
Στον κώδικα αυτό έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης τα µέλη της Ένωσης Ελλήνων
Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης.
Ο κώδικας δεοντολογίας αντιπροσωπεύει την αυτονοµία του επαγγέλµατος και
αναφέρεται στις υποχρεώσεις του βιβλιοθηκονόµου απέναντι στον χρήστη και στο
επάγγελµα.

1. Υποχρεώσεις απέναντι στο χρήστη
1.1

Ο βιβλιοθηκονόµος εξασφαλίζει στον χρήστη την πρόσβαση στις
πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για το κοινό χωρίς κανένα περιορισµό
που δεν είναι επιβεβληµένος από νόµους ή κανονισµούς.

1.2

Η πληροφόρηση που παρέχεται από τον βιβλιοθηκονόµο είναι πλήρης,
αντικειµενική δηλαδή µη καθοδηγούµενη από απόψεις, ιδέες και αξίες του
βιβλιοθηκονόµου ούτε εξωτερικών κέντρων πολιτικών ή οικονοµικών.

1.3

Στην διαδικασία παροχής εξυπηρέτησης από την βιβλιοθήκη, ο
βιβλιοθηκονόµος δεν λαµβάνει υπόψη φύλο, ηλικία, κοινωνική
κατάσταση, θρησκευτική πίστη, πολιτικές πεποιθήσεις.

1.4

Ο βιβλιοθηκονόµος απορρίπτει κάθε είδος λογοκρισίας στα ντοκουµέντα
που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαθέτει για την πληροφόρηση του
κοινού.

1.5

Ο βιβλιοθηκονόµος εγγυάται την εµπιστευτική παροχή της πληροφορίας
και των πηγών που επιθυµεί ο χρήστης.

1.6

Ο βιβλιοθηκονόµος κατά την εξέλιξη των επαγγελµατικών του
υποχρεώσεων δεν πρέπει να εµπλέκεται σε συγκρούσεις συµφερόντων και
να χρησιµοποιεί για δική του και µόνο ωφέλεια πληροφορίες και πόρους.

1.7

Είναι καθήκον του βιβλιοθηκονόµου να προάγει σε επίπεδο προσωπικό
και συλλογικό την αυτονοµία και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών
της βιβλιοθήκης ως εργαλείου της δηµοκρατίας.

2. Υποχρεώσεις προς το επάγγελµα
2.1

Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να τιµά το επάγγελµα µε την βαθιά
συναίσθηση της κοινωνικής του χρησιµότητας.

2.2

Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να διαθέτει µία ευρεία και σε βάθος
επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της οποίας παρέχει στο χρήστη υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας σε σχέση µε τις καθορισµένες παραµέτρους
αποτελεσµατικότητας και άριστης χρήσης των πηγών πληροφόρησης.

2.3

Η επαγγελµατική γνώση πρέπει να έχει συνεχή ενηµέρωση και µε την
συµµετοχή σε βιβλιοθηκονοµικές ενώσεις και οργανισµούς.

2.4

Στην επαγγελµατική του δραστηριότητα, οι σχέσεις του βιβλιοθηκονόµου
µε τους συναδέλφους του πρέπει να βασίζονται στις της αρχές της
ορθότητος, του σεβασµού και του πνεύµατος συνεργασίας.

3. Υποχρεώσεις προς το υλικό και την πληροφορία
3.1

Ο βιβλιοθηκονόµος δεσµεύεται να προωθεί την αξιοποίηση και την
προστασία του υλικού και της πληροφορίας.

3.2

Ο βιβλιοθηκονόµος δεσµεύεται να διασφαλίζει την µετάδοση της γνώσης
µέσω της ορθολογικής οργάνωσης των τεκµηρίων και δρώντας µε
αµεροληψία και επαγγελµατισµό.

3.3

Ο βιβλιοθηκονόµος, γνώστης του αντικειµένου στα πλαίσια του οποίου,
ενεργεί, δεσµεύεται να προωθεί προσωπικά και σε πλαίσια συνεργασιών,
την ολοκλήρωση των διαφόρων πληροφοριακών συστηµάτων και την
άρση των γεωγραφικών και οργανωτικών εµποδίων που περιορίζουν την
διακίνηση των πληροφοριών και των τεκµηρίων.

