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Biblioteca, indiferent de dimensiunea 
și apartenența ei tipologică, este într-

o permanentă interconectare cu mediul 
exterior (utilizatori și non-utilizatori, par-
teneri și voluntari, membri ai comunității 
etc.) și interior (personal angajat, mana-
geri). Acest fapt implică relații, comporta-
mente, atitudini, proceduri, recomandări și 
altele. Prin urmare, biblioteca are nevoie de 
un reper care să îi fundamenteze scopuri-
le, sistemul de servicii/produse, implicațiile 
pentru o poziționare pro-activă, echilibra-
tă, responsabilă și de încredere.

Etica și morala sunt permanente în viața 
spiritual-umană, precum și cea profesiona-
lă. Dar o mare parte dintre acestea se pierd 
pe parcursul existenței, sunt date uitării, 
drept urmare constatând funcționarea unei 
societăți în care valorile morale sunt neva-
lorifi cate, alterate. Iată de ce este necesar de 

a aborda, a învăța și a trata în mod insis-
tent problemele deontologiei profesionale, 
educației deontologice a personalului de 
specialitate din biblioteci. Este vorba des-
pre importanța îmbinării organice/integra-
rea competențelor profesionale cu cele de-
ontologice, fapt ce aduce un plus de valoare 
instituției și personalului: bibliotecarul de-
vine un membru „de încredere” în comuni-
tate, asigurând o atitudine corespunzătoare 
din partea comunității față de instituția pe 
care o reprezintă.

Regulile și datoriile, care reglementea-
ză o profesie,  sunt reunite sub forma unui 
cod deontologic, acesta fundamentând 
cunoașterea, promovarea, învățarea de-
ontologiei. Furnizând un model de con-
duită,  codul  reprezintă un contract moral 
între membrii comunității profesiona-
le, menținând adeziunea, devotamentul, 
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te imparțialitatea, comunicarea profesională. 
Codul deontologic este o condiție in-

dispensabilă pentru asigurarea calității 
instituționale.  La fel, un cod deontologic 
are menirea de a contribui la optimizarea 
procesului de formare profesională, morală 
și civică, prin instituționalizarea unor ati-
tudini și comportamente morale. În mare 
parte, elaborarea codurilor deontologice 
ține de responsabilitatea asociațiilor profe-
sionale.

Importanța codurilor deontologice este 
determinată de următorii factori:
 acestea reunesc principalele reguli mo-

rale, care reglementează o practica profesi-
onala;
 sunt o expresie a experienței profunde, 

de durată a unei profesiuni;
 servesc drept ghiduri pentru întrebări-

le de conștiință ale personalului; 
 sunt necesare în mod deosebit pentru 

personalul structurilor, care se afl ă în relații 
cu utilizatori, și alte categorii de persoane 
(biblioteca este o instituție interrelațională); 
 contribuie la creșterea loialității, co-

laborări, și implicării factorilor de resort 
(administrații de bibliotecă, fondatori) și a 
personalului;
 codurile stimulează, amplifi că rolul or-

ganelor de conducere ale profesiei privind 
nerespectarea, gravitatea încălcărilor com-
portamentului moral;
 încurajează autoreglementarea și 

inițiativa profesională [1].
Oricare cod deontologic are principalele 

caracteristici: 
 să fi e riguroase, să prevadă clar idealu-

rile și/sau obligaţiile;
 să nu fi e folosite în interes propriu;
 să protejeze interesul public;
 să fi e specifi ce și oneste;
 să prevadă și pedepse, penalizări;
 să stabilească adevăratele valori ale 

organizației;
 să provină de la o autoritate legitimă 

(în cazul nostru – Asociația Bibliotecarilor 
din Republica Moldova);
 să nu contravină altor legi;
 să fi e aplicabile/reale din punct de ve-

dere fi zic și moral;
 să fi e cât mai simple și accesibile;
 să fi e elaborate în echipă [2]. 

Cele menționate mai sus relevă nece-
sitatea analizei, cunoașterii, învăţării, ac-
ceptării, și în deosebi – a implementării 
- prevederilor Codului deontologic al bi-
bliotecarului, aprobat la ședința plenară 
din 7 septembrie 2018 a Consiliului Bibli-
oteconomic Național. Din punct de vedere 
cronologic – acesta este cel de-al treilea cod 
deontologic (etic), toate codurile fi ind ela-
borate la inițiativa Asociației Bibliotecari-
lor din Republica Moldova. 

Primul cod – cu titlul „Codul etic al bi-
bliotecarului” – a fost aprobat  la cel de-al 
6-lea Congres al bibliotecarilor din țară, 
care a avut loc la 6 noiembrie 2000 [5]. La 
elaborarea acestuia s-a pornit de la princi-
piile eticii generale și profesionale, având 
ca fi nalitate îmbunătățirea imaginii bibli-
otecarului în societate. Codul etic al Bibli-
otecarului din Republica Moldova stabilea 
standardele și obligațiunile de comportare 
prestabilite, fi ecare bibliotecar ghidându-se 
de acestea în situații concrete. Codul a in-
clus 20 de articole, acestea refl ectând fun-
damentarea activității profesionale pe:
 legislația în vigoare, susținerea și pro-

movarea accesului la informație și liberta-
tea de expresie;
 excelența profesională, importanța și 

necesitatea afi lierilor profesionale, loialita-
tea instituției bibliotecare, solidaritatea și 
probitatea bibliotecară;
 dezvoltarea și valorifi carea rațională a 

patrimoniului documentar-informațional, 
material, tehnic, intelectual-uman al bibli-
otecii;
 respectarea dreptului fi ecărui utiliza-

tor la confi dențialitate asupra informației 
solicitate și utilizate, a datelor personale, 
excluzând orice manifestare discriminato-
rie privind apartenența etnică, religioasă, 
sexuală, rasială, de vârstă, condiția fi zică a 
utilizatorului;
 alte valori ale profesiei.
Schimbările mediului social, informa-

țional, economic, tehnologic a dictat nece-
sitatea elaborării unui nou cod. Cel de-al 
doilea cod – cu titlul „Codul deontologic 
al bibliotecarului din Republica Moldova” 
- a fost aprobat  la Conferința anuală „Bi-
blioteci puternice – comunități puternice” 
a Asociației Bibliotecarilor din Republi-
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ca Moldova din   5 noiembrie 2014 [4]. 
Reieșind din faptul, că bibliotecile produc 
și conferă valoare societății, Codul a identi-
fi cat următoarele valori și convingeri: 
 biblioteca este instituția de informare, 

educare și socializare necesară și importan-
tă pentru dezvoltarea personală și dezvol-
tarea sustenabilă a societății în întregime;
 accesul la informație împuternicește 

oamenii, îmbogățește identitatea și expresia 
lor culturală, iar diseminarea cunoștințelor 
și a informației constituie unul din pilonii 
cei mai importanți de dezvoltare socială, 
de modernizare a societății și contribuie la 
stabilitatea și echitatea socială;
 resursele bibliotecii servesc ca bază 

pentru păstrarea, dezvoltarea și valorifi ca-
rea patrimoniului cultural, a tradițiilor spi-
rituale și diversității culturale;
 umanismul este caracteristica de bază 

a profesiei de bibliotecar;
 caracterul public al profesiunii se ba-

zează pe sentimentul responsabilității soci-
ale.

Cel de-al doilea cod a propus principii 
de bază de conduită profesională, în con-
formitate cu care comunitatea biblioteca-
ră să-și construiască întreaga activitate, 
să-și elaboreze documentele strategice și   
să-și soluționeze dilemele profesionale. 
Competențele deontologice au fost struc-
turate în următoarele compartimente: Bi-
bliotecarul și societatea / comunitatea, Bi-
bliotecarul și utilizatorul, Bibliotecarul și 
profesia, Bibliotecarul și colegii [4].

Noul cadru legislativ și de reglementare 
a determinat revizuirea codului deontolo-
gic în contextul consolidării „rolului biblio-
tecii în societatea modernă prin dezvoltarea 
acesteia ca un serviciu public de asigurare a 
accesului la lectură și de dezvoltare a inte-
resului pentru informare, învățare, educație 
și cercetare, activități culturale, precum și 
prin sporirea capacităților de implicare a 
bibliotecii în transferul de cunoștințe și în 
formarea liberă a opiniilor [11, articolul 1]. 
Astfel, articolul 29 cu titlul „Deontologia 
personalului de conducere și a personalului 
de specialitate din bibliotecă” din Legea cu 
privire la biblioteci stipulează: „Personalul 
de conducere și personalul de specialitate 
din biblioteci își desfășoară activitatea în 

conformitate cu normele de conduită pro-
fesională prevăzute de Codul deontologic 
al bibliotecarului, elaborat în coordona-
re cu asociațiile profesionale și aprobat de 
Consiliul Biblioteconomic Național” [11].

„Codul deontologic al bibliotecarului”, 
aprobat la ședința plenară din 7 septem-
brie 2018 a Consiliului Biblioteconomic 
Național, are ca scop creșterea prestigiului 
și consolidarea imaginii profesiei de biblio-
tecar, instituirea standardelor unice de con-
duită a bibliotecarilor pentru a-i inspira în 
activitatea lor [3]. 

De ce codul deontologic și nu codul 
etic? Răspunsul la întrebare devine clar, 
apelând la defi nițiile disciplinelor „etică” 
și „deontologice”. Etica (termen provenind 
din grecescul ethos: cutumă (normă), obi-
cei, morav, caracter, comportament) – este 
știință/domeniul, care are drept obiect de 
studiu morala, se preocupă de valori, de 
bine și rău, de alegerile pe care trebuie le 
facă oricare persoană ca acestea să fi e ca-
lifi cate drept „bune” și „corecte”. Etica este 
ansamblul regulilor de conduită generală, 
fundamentate pe distincția între bine și 
rău. Deontologia este partea eticii, care se 
ocupa de îndatoririle profesionale, de dato-
riile specifi ce unei profesii, de normele de 
conduită și obligațiile etice ale unei profe-
sii. Deontologia este o parte normativă a 
eticii, care se ocupă cu studiul normelor și 
obligațiilor specifi ce unei activități profesi-
onale, în cazul nostru – activitatea bibliote-
cară [13, p. 25-30]. Corelarea dintre etică și 
deontologie este similară  celei dintre gene-
ral (categorie care orientează pentru valori 
asemănătoare, comune, comparabile) și 
particular (ce exprimă funcționarea valori-
lor generale în contextul profesiunii, trăsă-
turile morale specifi ce ale reprezentanților 
unei profesiuni).

Codul deontologic al bibliotecarului in-
clude șapte compartimente: Dispoziții ge-
nerale; Misiunea și principiile de activitate 
ale bibliotecarului; Accesul la informație; 
Accesul Deschis și proprietatea intelectu-
ală;  Relațiile bibliotecarului cu utilizatorii 
și comunitatea; Competențe profesionale; 
Relațiile bibliotecarului cu colegii de pro-
fesie și cu alți angajați ai bibliotecii. „Dez-
ghiocarea” conținutului compartimentelor 
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te Codului deontologic este subiectul unui alt 
material în curs de elaborare de către autor.

Codul deontologic nu funcționează 
de la sine. Ține de obligația fi ecărui ma-
nager, a fi ecărui angajat al bibliotecii de a 
cunoaște, a învăța și a respecta  prevederile 
Codului deontologic, a refl ecta acestea în 
documentele instituționale (regulamente 
de organizare și funcționare, fi șe ale pos-
turilor etc.). Este important în prezent de 
a ne centra pe conținuturile competenței 

deontologice, aceasta arugmentând auto-
ritatea și respectul pentru bibliotecar în 
comunitate, impactul activităților profesi-
onale. Din aceste motive considerăm im-
portant de a centra eforturile producăto-
rilor de oferte educaționale pentru perso-
nalul de specialitate din biblioteci  asupra 
înțelegerii, lecturii critice a prevederilor 
Codului deontologic, astfel contribuind la 
educația deontologica a bibliotecarilor  [6].
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