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Je dną z funkcji kodeksów etyki zawodowej jest cementowanie i konsolida
cja danej profesji. Sama możliwość sformułowania zbioru zasad etycznych, obo
wiązujących wszystkich wykonujących ten sam zawód, w pewnym sensie 
daje świadectwo jego istnienia, pozwala także budować poczucie jedności 
i wspólnoty. Kodeks etyki zawodowej, żeby mógł spełnić swoją rolę, powinien 
nie tylko zyskać powszechną w profesji akceptację, ale zasady w nim określone 
powinny być adekwatne do sytuacji wszystkich przedstawicieli zawodu. W prze
ciwnym razie, zamiast konsolidować profesję, może przyczyniać się do jej roz
bicia, marginalizując lub wręcz wyłączając poza nawias zdefiniowanych w nim 
norm etycznych tę część uprawiających ten zawód, którzy z racji swojej specja
lizacji nie będą w stanie ich przestrzegać. W tym kontekście chcę zwrócić uwa
gę na pewne szczegóły Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji, 
które w obecnej postaci mogą utrudniać jego rzeczywiste wdrożenie. 

Wydaje się, że choć autorzy Kodeksu z pewnością mieli na względzie ko
nieczność sformułowania zasad uniwersalnych (świadczy o tym choćby sam 
tytuł), to jednak z pewnych zawartych w nim stwierdzeń może wynikać trud
ność jego zastosowania poza bibliotekami publicznymi. Zasada głosząca, iż 
naczelną dewizą bibliotek i ośrodków informacji "jest dbałość o dobro publicz
ne we wszystkich kwestiach pozostających w ich gestii" (1, 4) wydaje się oczy
wista w odniesieniu do bibliotek publicznych - użytkownicy jako podatnicy, 
nie tylko finansują ich działalność, ale także mogą z tego tytułu czuć się jej 
współwłaścicielami. Dobro publiczne jest podstawowym celem, dla którego są 
powoływane. W tym przypadku zasady etyczne bibliotekarzy i pracowników 
informacji wypływają w znacznym stopniu z zasad etycznych, którymi kieruje 
się nowoczesne, demokratyczne państwo obywatelskie i związane są z etosem 
działalności publicznej w ogóle. 

W państwie działają jednak organizacje i jednostki, których nadrzędnym ce
lem nie musi być dobro publiczne żyjących rodaków, ale na przykład osiąganie 
zysku czy zbawienia po śmierci. Czy zatem bibliotekarz lub pracownik informa
cji, pracujący na rzecz firmy komercyjnej, ma być z góry skazany na niesławę 
jako ten, który łamie zasady etyczne zawodu? Czy w bibliotece firmy prywatnej 
naczelną dewizą ma być dbałość o dobro publiczne, czy interes firmy? Kodeks, 
zalecając z jednej strony lojalność wobec pracodawcy (VI, l), a z drugiej stwier
dzając nadrzędność interesu publicznego, w pewnych przypadkach może okazać 
się wewnętrznie sprzeczny. Oczywiście można argumentować, że zasada służe
nia dobru publicznemu ma charakter bardziej ogólny, jest realizowana także 
pośrednio (sukces firmy też może przekładać się w dalszej perspektywie na sze
roko rozumiane dobro publiczne) i powinna przyświecać każdemu działaniu czło
wieka. Wydaje się jednak, że tak rozumiana, podobnie jak zasady "nie zabijaj" 
czy "nie kradnij", raczej nie powinna być wymieniana w kodeksie etyki jednego 
zawodu - przynajmniej w takim sformułowaniu. 
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Podobne zastrzeżenia dotyczą zasady ułatwiania "dotarcia do poszukiwa
nych materiałów bez względu na treść ... " (III, 1). O tym, że zasada ta w pol
skim społeczeństwie, a zatem także wśród bibliotekarzy i pracowników infor
macji, może nie być traktowana jako oczywista (nawet w odniesieniu do bi
bliotek publicznych), świadczą długie i ostre dyskusje o prawie lekarzy do 
odmowy wykonania określonych zabiegów niezgodnych z ich sumieniem. Tym 
samym, jej zamieszczenie w takiej postaci może prowadzić do rozbicia środo
wiska zawodowego i trwałych podziałów, co nie jest zjawiskiem pożądanym. 
Zasada ta jest z pewnością mocno kontrowersyjna w odniesieniu do bibliotek 
szkolnych lub prowadzonych i finansowanych przez organizacje z natury na
stawione na promowanie jednego wybranego światopoglądu, bądź wręcz uzna
jące dystrybuowanie określonych treści za zło samo w sobie. Może należałoby 
raczej położyć nacisk na zasadę niekomentowania i niekrytykowania potrzeb 
informacyjnych użytkowników, która w połączeniu z aktywnym doradztwem 
mogłaby znaleźć zastosowanie we wszystkich typach bibliotek. 

Podobne problemy powstają przy interpretacji kolejnej zasady, głoszącej że 
"w zakresie doboru i selekcji zasobów [bibliotekarze i pracownicy informacji] 
przestrzegają reguł bezstronności, obiektywnego i kompetentnego wartościo
wania ... " (IV,3). Co w sytuacji, jeśli pracodawca i założyciel biblioteki uważa, 
że właśnie nieograniczony dostęp do informacji (szczególnie pewnego rodzaju 
i dla pewnych grup użytkowników) jest złem, a w finansowanych i zarządza
nych przez siebie bibliotekach świadomie i oficjalnie stosuje właśnie światopo
glądową i subiektywną selekcję swoich zasobów? Czy dla bibliotekarza podję
cie pracy w takiej instytucji jest czynem niemoralnym? Może wystarczający 
byłby zapis mówiący, że bibliotekarze i pracownicy informacji informują rze
telnie użytkowników o przyjętych zasadach kształtowania zbiorów (IV, 3), po 
uzupełnieniu go o konieczność informowania także o prowadzonej polityce 
w zakresie usług informacyjnych. 

Podobny dylemat dotyczy zasady: "[bibliotekarze i pracownicy informacji] 
starają się dotrzeć do jak największej liczby użytkowników" (III, 6). Jeśli wy
daje się ona oczywista w odniesieniu do bibliotek publicznych, to może być 
wątpliwa w przypadku innych ośrodków. Może warto byłoby dookreślić, że ta 
ekspansywność ma dotyczyć grupy docelowej zdefiniowanej przez organ zało
życielski? 

Dyskusyjny może być też zapis o pełnieniu roli służebnej wobec użytkow
nika (III, 8), który wydaje się zrozumiały w kontekście służby publicznej, ale 
już mniej na przykład w bibliotekach szkolnych bądź akademickich, gdzie prze
cież mocno zakorzeniona jest koncepcja bibliotekarza jako nauczyciela, prze
wodnika lub doradcy. Zresztą sam termin "służebna rola" wydaje się dosyć 
niefortunny - bez względu na słuszność jego zastosowania. W polskich re
aliach może rodzić silne skojarzenia emocjonalne, utrudniające budowanie po
czucia dumy z wykonywanego zawodu. 

Nie jest też do końca jasny zapis głoszący, że bibliotekarze i pracownicy 
informacji "dążą do doskonalenia środowiska zawodowego i jakości usług ma
cierzystych instytucji" (V, 5). Problem powstaje w przypadku, gdy wspo
mniana instytucja macierzysta nie ma charakteru usługowego. 

Każdy kodeks norm etycznych, bez względu na to, jak dobrze został przy
gotowany, z natury rzeczy musi budzić spory i dyskusje w środowisku, którego 
ma dotyczyć. Ważne jest, by miały one charakter konstruktywny i prowadziły 
do osiągnięcia konsensu na wysokim poziomie. Taki też cel przyświecał moim 
komentarzom. 
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