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Kodex etiky �eských 
knihovník�           

SKIP           
 

     Knihovny jsou ve�ejné demokratické instituce, které shromaž�ují, uchovávají a poskytují 
informace všem �len�m spole�nosti. Zajiš�ováním a zp�ístup�ováním dokument� a informací 
ve prosp�ch vzd�lávání, výzkumu a kulturní úrovn� obyvatel podporují ekonomický a sociální 
rozvoj spole�nosti, jsou službou pro místní komunity i d�ležitým kulturním a vzd�lávacím 
centrem m�sta, obce �i regionu, kde p�sobí. Pomáhají rozvíjet a obohacovat život jedince i 
celé spole�nosti. 
 
Knihovník 
• vždy hájí základní právo jedince na informaci. Poskytuje neomezený, rovný a svobodný 
p�ístup k informacím a informa�ním zdroj�m, které jsou obsaženy ve fondech knihoven. �iní 
tak bez ohledu na politická, ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s 
výjimkami uvedenými v zákonných p�edpisech. Nenese však odpov�dnost za následky užití 
informací získaných z dokument� nebo v knihovn�; 
• usiluje o všestrannou dostupnost informací uložených v dokumentech bez ohledu na místo 
jejich uložení; 
• poskytuje své služby uživatel�m bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství, pohlaví 
a sociální status; 
• respektuje práva autor� a nakládá s jejich intelektuálním vlastnictvím v souladu se 
zákonnými p�edpisy; 
• respektuje práva uživatel� na soukromí a anonymitu, vztahy s nimi zakládá na respektu k 
jejich osobnostem a informa�ním pot�ebám. Chrání jejich osobní údaje a uživatelské aktivity; 
• svým profesionálním jednáním a loajálním chováním p�ispívá k dobré pov�sti knihovny 
na ve�ejnosti. Formuje pozitivní obraz knihovny i profese ve spole�nosti; 
• je si v�dom své p�íslušnosti k profesnímu celku, respektuje kolegy z r�zných typ� knihoven, 
udržuje s nimi úzké kontakty a spolupracuje s kolegy, kte�í pat�í do širší sít� pam��ových 
institucí; 
• sleduje aktuální problematiku své profese a usiluje o celoživotní vzd�lávání a profesní 
zdokonalování; 
• slovy a �iny podporuje kolegy a kolegyn�, kte�í se ocitli v nesnázích proto, že respektovali 
zásady tohoto etického kodexu.  
 
Jind�ich�v Hradec, 29.06.2004  
P�evzato z http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm  
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