CODUL ETIC AL BIBLIOTECARULUI DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Bibliotecarii din ţările cu tradiţie biblioteconomică au elaborat şi promovat coduri etice
profesionale pe parcursul a sute de ani. Acestea sunt permanent reactualizate, reflectând
schimbările dinamice sociale, economice, tehnologice etc.
În Republica Moldova prestigiul profesiei de bibliotecar este în declin, acesta din urmă fiind
determinat de mai mulţi factori. Menţionăm şi lipsa unor principii şi reguli etico-morale
valabile, existenţa acestora contribuind la formarea individuală profesională şi a imaginii
bibliotecarului-cetăţean, bibliotecarului-profesionist în contextul relaţiilor cu beneficiarii,
colegii de breaslă şi comunitatea.
Conştientizând cele menţionate, bibliotecarii moldoveni acceptă prezentul Cod etic. La
elaborarea acestuia s-a pornit de la principiile eticii generale şi profesionale, având ca finalitate
îmbunătăţirea imaginii bibliotecarului în societate. Codul etic al Bibliotecarului din
Republica Moldova stabileşte standarde şi obligaţiuni de comportare prestabilite, fiecare
bibliotecar ghidându-se de acestea în situaţii concrete.
1
Bibliotecarul din Republica Moldova îşi modelează personalitatea şi îşi ghidează
comportamentul individual şi de grup în funcţie de valorile, normele şi principiile etice
universal acceptate (adevăr, dreptate, bine, libertate, acurateţe, responsabilitate, bun gust etc.).
2
Bibliotecarul îşi construieşte comportamentul de cetăţean şi de specialist în
domeniu conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
3
Bibliotecarul susţine şi promovează politicile care apără accesul ia informaţie şi la
libertatea de expresie, reflectate în documentele internaţionale: Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului (art. 19), Convenţia Europeană pentru Protejarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale (art. 10), Manifestul UNESCO privind Bibliotecile Publice,
Carta verde privind rolul bibliotecilor în lumea modernă etc.
4
Bibliotecarul aspiră spre excelenţă profesională, profesionalismul fiind unicul criteriu
de apreciere a muncii sale. El se implică în procesul de instruire continuă, acceptă
schimbarea, implementează tehnologii şi experienţe avansate.

5
Bibliotecarul susţine importanţa şi necesitatea afilierilor profesionale (asociaţii,
cluburi, consorţii etc.). El este conştient de faptul că reputaţia şi imaginea profesiei sale sporeşte ,în
funcţie de contribuţia individuală depusă.

6
Bibliotecarul îşi ajută colegii în soluţionarea problemelor profesionale, manifestând
solidaritate şi probitate bibliotecară. El nu săvârşeşte acţiuni împotriva intereselor profesionale ale
colegilor.
7
În comunicarea şi colaborarea cu persoane ori grupuri interesate din ţară şi de peste hotare,
bibliotecarul promovează tradiţiile şi realizările biblioteconomiei naţionale, respectând
demnitatea şi opiniile reprezentanţilor acestei profesiuni şi având drept scop dezvoltarea ştiinţei şi
practicii bibliotecare.
8
Bibliotecarul pune mai presus de interesele sale personale interesele instituţiei pe care o
reprezintă.
9
Bibliotecarul protejează interesele instituţiei bibliotecare, soluţionând toate problemele şi
divergenţele printr-un dialog deschis şi corect (în cadrul bibliotecii). El este loial instituţiei şi
afilierilor profesionale, al căror membru este.
10
Bibliotecarul contribuie la dezvoltarea şi valorificarea raţională a patrimoniului
documentar-informaţional, material, tehnic, intelectual-uman al bibliotecii, contracarând orice
acţiune ce atentează la averea instituţiei bibliotecare.
11
Bibliotecarul respectă proprietatea intelectuală, dreptul de autor (copyright).
12
În funcţie de sarcinile şi posibilităţile instituţiei, bibliotecarul garantează nivelul
serviciilor pentru toţi beneficiarii bibliotecii, amplificând accesibilitatea, eficacitatea şi
diversitatea lor.
13
Bibliotecarul contribuie la deschiderea informaţională în societate, respectând principiile
libertăţii intelectuale şi se opune presiunilor exercitate în scopul cenzurării proceselor de
completare sau utilizare a materialelor de bibliotecă.
14
Bibliotecarul nu este responsabil pentru urmările utilizării informaţiei de către beneficiari, dar
are datoria morală de a preveni folosirea acesteia în scopuri dăunătoare societăţii.
15
Bibliotecarul asigură respectarea dreptului fiecărui beneficiar la confidenţialitate asupra
informaţiei solicitate şi utilizate şi a datelor personale.
16

Bibliotecarul are responsabilitatea instaurării în bibliotecă a condiţiilor de lucru egale
pentru toţi beneficiarii.
17
În relaţiile cu publicul bibliotecarul exclude orice manifestare discriminatorie privind
apartenenţa etnică, religioasă, sexuală, rasială, de vârstă, condiţia fizică a beneficiarului.
Bibliotecarul este în drept să ceară un tratament analogic din partea beneficiarilor.
18
Bibliotecarul contribuie la formarea informaţională a beneficiarului, încurajându-1 şi
sprijînindu-1 în procesul de instruire continuă.
19
Bibliotecarul evită situaţiile care ar permite satisfacerea unor interese personale sau obţinerea de
profituri personale pe seama beneficiarilor, bibliotecii, colegilor.
20
Respectarea prevederilor prezentului Cod ţine de obligaţiunea morală şi profesională a
bibliotecarului. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova va sprijini fiecare bibliotecar şi
beneficiar în acţiunile contra violării prevederilor Codului etic.

