Seminarai, konferencijos
Vieðøjø bibliotekø specialistø seminare „Bibliotekininko profesinë etika“ (2005 m. geguþës 16–17 d.) buvo
kalbama apie pagrindinius bendrosios etikos postulatus, profesinës etikos kodeksus, bibliotekininko profesinës
etikos turiná, jos trukdþius, Lietuvos bibliotekininkø etikos kodeksà, etikos dilemas, valdymo ir darbo etikà, etikos
valdymo sistemà ir pan.
Siûlome susipaþinti su vienos iš seminaro lektoriø – dr. Vitos Mozûraitës – straipsniu, kuriame gvildenamos
bibliotekininko darbo problemos, susijusios su didëjanèiais informacijos srautais, su informacinëmis ir komunikacinëmis technologijomis þmonijos gyvenime bei ávairiais iððûkiais šiuolaikiniam bibliotekininkui, kuris turi
ne tik orientuotis informacijos pasaulyje, bet ir bûti pasirengæs priimti iððûkius.

Laisva prieiga prie informacijos –
iððûkis bibliotekininko etikai
drus visø tipø bibliotekoms, kitose radosi ávairiø tipø
(pvz., medicinos, technikos, akademiniø, vieðøjø) bibliotekø kodeksai. Ypaè aktualu tai tapo buvusioms
Rytø bloko ðalims, kurios po Sovietø Sàjungos þlugimo turëjo ne tik prisitaikyti prie naujø sàlygø, bet ir
radikaliai keisti tiek bibliotekø darbuotojø, tiek ir jø
vartotojø poþiûrius á daugelá aktualiø klausimø.
Dr. Vita MOZÛRAITË

Vienu svarbiausiø bibliotekininko etikos punk-
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tø laikomas teisës þinoti ir intelekto laisvës garantijos

docentë

tûros ðalyse. Penkiasdeðimt metø ðis principas buvo

Vita Mozûraitë – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø
instituto docentë. Interesø sritys – vaikø knyga ir skaityba,
mokyklø bibliotekos, profesinë bibliotekininko etika.
Apie bibliotekininko profesinæ etikà kryptingai
kalbama ir raðoma jau nuo praëjusio amþiaus pradþios.
1903 m. amerikietë Mary Plummer viename ið JAV
bibliotekininkø suvaþiavimø iðdëstë problemas, kylanèias bendraujant su bibliotekos vartotojais ir suformulavo pirmàsias bibliotekininko profesijos
nuostatas. Tuo metu á jas nebuvo atkreipta tinkamo

principas, slopinamas vienpusës ideologinës diktaneigiamas ir Sovietinëje Lietuvoje. „Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos“ 19 punktas skelbia: Kiekvienas þmogus turi teisæ á ásitikinimø ir jø raiðkos laisvæ,
kuri apima teisæ netrukdomai laikytis nuomonës ir teisæ
ieðkoti, gauti, taip pat nevarþomai skleisti informacijà ir
idëjas bet kuriais informacijos kanalais nepriklausomai
nuo valstybiø sienø ir nepriklausomai nuo to, kokiomis
priemonëmis jos bûtø iðreikðtos. Bûtent ðis punktas tampa jungiamàja visø bibliotekininko etikos postulatø
grandimi. Uþtikrinant visiems klientams vienodai
laisvà prieigà prie informacijos maksimaliai iðvengiama cenzûros, garantuojamas kokybiðkas aptarnavimas,
átvirtinamas klientø lygiateisiðkumas. Taèiau nuola-

dëmesio, ir tik 1938 m. Amerikos bibliotekø asocia-

tos didëjantis informacijos srautas tampa ir tikru ið-

cijos susirinkime buvo patvirtintas pirmasis biblio-

ðûkiu ðiuolaikiniams bibliotekininkams. Reikia skirti

tekininko etikos kodeksas.

daugiau dëmesio klientø privatumui ir konfidencia-

XX a. antrojoje pusëje ëmus sparèiai didëti informacijos srautui, informacinëms ir komunikacinëms

lumui išsaugoti, informacijos tikslumui ir patikimumui garantuoti, autoriaus teisëms apsaugoti.

technologijoms uþimant vis svarbesnæ vietà þmonijos

Visuose bibliotekininkø etikos kodeksuose, taip

gyvenime, ávairios ðalys viena po kitos ëmë kurti sa-

pat ir Lietuvos (1), grieþtai ir vienareikðmiai akcen-

vus bibliotekininko etikos kodeksus, vienos – ben-

tuojama, kad bibliotekininkai kovoja su cenzûra,
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gina vartotojo teisæ á informacijà ir saviraiðkà, saugo

lá visuomenës nerimà. Tas nerimas inspiravo vis ak-

intelektinæ nuosavybæ, vienodai kokybiðkai aptar-

tyvesná interneto filtrø, apsauganèiø nuo pornogra-

nauja visus bibliotekos klientus nepaisant juos ski-

fijos tinklapiø perþiûros, diegimà ávairiø ðaliø

rianèiø socialiniø, rasiniø, tautiniø ir kt. bruoþø,

viešosiose ir mokyklø bibliotekose. Taèiau tuo pat

saugo kliento konfidencialumà ir paiso jo privatu-

metu ðie filtrai reiðkia ir cenzûros ávedimà.

mo, nesinaudoja profesija asmeniniais tikslais. Api-

Tarptautinës bibliotekiniø asociacijø ir institu-

bendrinti ðie postulatai skamba visiems priimtinai.

cijø federacijos (IFLA) specialiojo padalinio - Infor-

Taèiau kai kuriems visuomenëms nariams ar organi-

macijos prieigos ir raiðkos laisvës komiteto (FAIFE)

zacijoms piktnaudþiaujant informacijos ir raiðkos

darbuotojas ir Danijos karaliðkosios bibliotekinin-

laisve, panaudojant jà visuomenei galinèioms pa-

kystës mokyklos dëstytojas Stuartas Hamiltonas tei-

kenkti þinioms gauti ir skleisti, konkreèioje prakti-

gia, kad filtrai – tai tik bûdas suaugusiøjø pasauliui

nëje veikloje bibliotekininkai susiduria su daugybe

nusimesti dalá atsakomybës vietoje auklëjimo ir at-

situacijø-dilemø, kai bet koks sprendimas vienodai

virø pokalbiø su vaikais renkantis daug paprastesná

yra ir geras, ir blogas, nes tenkina tik vienos sàvei-

draudimo bûdà (4, p. 15–16).

kaujanèios pusës interesus.

O tokie draudimai, nenustatant tiksliø ribø, kur
derëtø sustoti, kartais priveda prie absurdiðkø situa-

Laisva prieiga prie informacijos ir cenzûra

cijø. JAV nemaþai cenzûros strëliø ðiuo metu nukreiptos prieð vaikø literatûrà. Nemaþai moralës gynëjø

Teisë þinoti – bûtina sàlyga norint laisvai màsty-

norëtø, kad pasaka apie Raudonkepuraitæ nepasiek-

ti, nes laisvas màstymas ir raiðkos laisvë yra nevarþo-

tø vaikø, nes ði maþa mergytë, eidama lankyti senelës,

mos prieigos prie informacijos pagrindas. Laisva pri-

pintinëlëje neðasi butelá vyno. Rasistinëmis laikomos

eiga prie informacijos daþnai klaidingai suprantama

„Dëdës Tomo trobelë“ ir „Tomo Sojerio nuotykiai“ bei

tik kaip daugybë informacijos ðaltiniø bibliotekos fon-

„Heklberio Fino nuotykiai“ jau pateko á nerekomen-

de, internetas ir elektroninis paštas. Taèiau ði prieiga

duojamø knygø sàraðà (já ðiuo metu sudaro beveik

turi bûti laisva ir nuo fiziniø kliûèiø. Neágaliems þmo-

4000 pavadinimø), daugybe nuodëmiø – nuo okul-

nëms prieigos prie informacijos barjeru tampa laip-

tizmo iki homoseksualizmo propagandos – kaltinamas

tai, prastas apðvietimas, slenksèiai ir sunkiai varsto-

„Haris Poteris“ taip pat nerekomenduojamas pirkti

mos durys, kurènebyliø þenklø kalbos nemokantys

religiniø mokyklø bibliotekoms (6).

bibliotekø darbuotojai, vaikams – aukštos lentynos ar

Neretai priešindamiesi vienos ar kitos ideolo-

su jais dirbti nepasirengusiø bibliotekininkø psicho-

gijos peršamiems draudimams bibliotekininkai ima

loginës nuostatos, o net ir sveikiems bibliotekos var-

ávedinëti asmeninæ cenzûrà. Pirmiausia tai, kad jie

totojams lankytis bibliotekoje ûpà numuða menkai

patys turi atrinkti informacijà savo bibliotekos fon-

ðildomos bibliotekø patalpos, netinkami darbui su in-

dams, realiai paverèia juos cenzoriais. Ir nors ban-

formacijos šaltiniais baldai, nekvalifikuoti bibliotekø

doma gan aiðkiai apibrëþti, kuo skiriasi atranka nuo

darbuotojai, aukðtos mokamø paslaugø kainos ir pan.

cenzûros (3), taèiau ar tikrai visuomet galime pasi-

Susidûrimas su provokuojanèia arba objekty-

kliauti bibliotekininko objektyvumu, paremtu bib-

vaus ávertinimo reikalaujanèia informacija tampa

liotekos poreikiais? Ar tikrai kiekvienas mûsø, atvykæs

saviraiðkos laisvës ir informacijos laisvës testu, nes

á darbà, taip lengvai „palieka uþ durø“ savo asmeni-

laisva prieiga reiðkia ir prieigà prie informacijos,

nes paþiûras, vertybiø sistemas? Norvegø raðytojas

galinèios pakenkti þmonëms, kuriø vertybiø skalë

Arne Svingenas straipsnyje „Draudimo groþis“ raðo

yra nesusiformavusi, iðkreipta ar nestabili. Tarp jø

apie motinø priekaiðtus jo knygoms bei jø tvirtini-

labiausiai paþeidþiamais laikomi vaikai. Smurtà, re-

mus, kad savo vaikams jos tø knygø nerekomenduo-

liginæ, rasinæ ir tautinæ neapykantà, vaikø pornogra-

tø (6). Ar tokia mama, dirbdama bibliotekoje, tikrai

fijà propaguojantys interneto tinklapiai kelia didþiu-

uþsakytø ðias knygas?
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Bibliotekos klientø konfidencialumas

nografijà platinanèius nusikaltëlius, manoma, kad
ðis nutarimas padës ir bent ðiek tiek kovoti su tero-

Asmens duomenø saugumas bibliotekoje, klien-

rizmu, rasine, religine, tautine neapykanta, nusikal-

to privatumas ir konfidencialumas ðiais laikais biblio-

timø rengimu. Taèiau ar jaukiai jausimës biblioteko-

tekoje tampa vienu ið kliento saugumo garantø. Profe-

je, þinodami, kad naudodamiesi pasauliniais infor-

sinës etikos kodeksuose bibliotekininkai garantuoja

macijos tinklais bibliotekoje nuolat esame tarsi po

konfidencialiø duomenø apsaugà. Tobulëjanèiø tech-

padidinamuoju stiklu, o be to, nesame tikri, kur kas

nologijø laikais ði apsauga tampa itin problemiðka, nes

ir kam kokià informacijà apie mus perduos. Juk pati

tobulëjant apsaugos sistemoms ne maþiau greitai to-

nekalèiausia uþklausa gali virsti nusikaltimu, nes ir

bulëja ir programiðiai (hakeriai), vieni – sàmoningai,

interneto filtrai neleidþia gauti patiekalo iš viðtos

kiti – ið padauþiðkumo ásilauþiantys á duomenø ba-

krûtinëlës pagaminimo recepto arba suþinoti, kiek

zes ir keièiantys ar vagiantys jø duomenis. Kartais

þmoniø gyvena Esekso grafystëje.

duomenø apie skaitytojus „nutekinimas“ atrodo vi-

Tokiø ir panaðiø iððûkiø bibliotekininko pro-

siðkai nekaltas: bibliotekininkas leidþia mokytojui

fesinëje etikoje daugëja. Bibliotekininko darbas

susipaþinti su moksleiviø formuliarais, tëvai infor-

tampa vis labiau komplikuotas, o informacijos ir

muojami, kà skaito jø vaikai, dëstytojai – kà skaito

þiniø amþiuje – vis reikalingesnis. Visuomenë apie

studentai, taèiau tai taip pat konfidencialumo sau-

profesijà daþniausiai sprendþia pagal jos narius, to-

gos postulato paþeidimo formos.

dël itin svarbu, kad kiekvienas profesionalas paisytø

Taèiau saugodamas duomenis tuo pat metu bib-

profesinës etikos reikalavimø, tuo pat metu aiðkiai

liotekininkas susiduria su dilema, kai jam pasirodo,

apmàstydamas savo veiksmø objektyvumo ir sub-

kad bibliotekos vartotojas gautà informacijà rengiasi

jektyvumo santyká. Juk ir apibendrintas biblioteki-

panaudoti prieð kitus asmenis, visuomenæ ar mate-

ninko ávaizdis, sudarytas pagal pilieèiø apklausas

rialius objektus. 2001 m. rugsëjo 11-osios ávykiai JAV

ávairiose ðalyse, remiasi daugiausia tø pilieèiø as-

inspiravo „Patriotinio akto“ priëmimà, o aktyvëjan-

meniniais susidûrimais su vienais ar kitais biblio-

tys teroro iðpuoliai paskatino ir Europos ðalis imtis

tekininkais. Tad, matyt, ateina laikas, kai geru bib-

saugumo priemoniø. ES Taryba pritarë siûlymui ða-

liotekininku laikysime ne tik gerai besiorientuojan-

lyse narëse ádiegti kaþkà panaðaus á JAV „Patriotiná

tá informacijos pasaulyje, bet ir pasirengusá priimti

aktà“. Pagal ðiuos planus siûloma papildyti Pagrindi-

iððûkius.

ná nutarimà (reg.nr. 13353/04), kad visi pilieèiai, besinaudojantys telefono ir interneto ryðiu vieðosiose bib-
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Kadangi bibliotekos vartotojø, besinaudojanèiø internetu, sekimas jau padëjo rasti vaikø por-
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