„A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság,
az esélyegyenlőség, a szellemi szabadság és az információ szabadsága mellett.”
ÉLŐKÖNYV ETIKAI KÓDEX
Az OLVASÓ számára
Olvasó vagyok, olvasás közben szeretném
szabadon, és nagyon jól érezni magam.

A KÖNYV számára
Élő Könyv vagyok, szeretnék annak örülni, hogy
érdekes, jó könyvnek tartanak olvasóim. Ezért
törekszem arra, hogy bestsellerré váljak.

Bármelyik könyvet jogom van kiválasztani, de
egyszerre csak egy könyvet kölcsönözhetek ki és
maximum 30 percre.

Mivel kiválasztottak, ügyelek arra, hogy ha netán
van még hasonló tartalmú Könyv, lehetőleg ne
érintsem az ő ismereteit.

Mivel beszélgetésről van szó, célszerű ha a
témára otthon már egy kicsit előre felkészülök, és
végiggondolom, hogy milyen kérdéseket tennék
fel a Könyvemnek.

Én is készülök arra, hogy olvasni fognak bennem,
ezért már magam kinyílok az előszónál,
bemutatom tartalmamat.

Ahogy a könyvtárban vigyázunk a hagyományos
könyvekre, ugyanúgy vigyázunk Élő Könyvünkre
is. Nem sértjük meg, nem alázzuk meg, nem
idegesítjük fel, nem oktatjuk ki, nem ítélkezünk
felette. Mindez nem a mi feladatunk, mi azért
olvassuk őt, hogy jobban megismerjük a bennük
rejlő tudást.
A Könyvet ha lehet jobb állapotban adom át a
következő olvasónak, mint ahogy megkaptam.
Vigyázok arra, hogy ne használódjon el a kezeim
közt.

Könyvként ügyelek arra, hogy az olvasóim
érdekes, igaz, hiteles információkkal
gazdagodjanak, amelyek kellemes, egyéni
stílusban tárulnak eléjük.

Olvasás közben ügyelek a megadott idő
betartására, ha úgy érzem, hogy szeretnék még
olvasni az adott Könyvből, akkor a könyvtárosnál
meghosszabbítom a kölcsönzést (amivel újabb 30
percet lehet kérni).

Szívesen veszem, ha sokat forgatnak, ha ehhez
több időre van szükség, és az sem zavar, ha
mindegyik olvasómat szinte ugyanazok az
információk érdeklik.

Bármennyire is szükségem van Élő Könyvem
tartalmára, csak úgy jegyzetelek a Könyvből, és
csak akkor „szkennelem be”, „fotózom le”, ha
ehhez előzetes hozzájárulását adta. Itt is
maximálisan tiszteletben tartom jogait és
információit.

Nem biztos, hogy az a könyv vagyok, aki
könnyedén megadja magát a szkennernek, nekem
is lehetnek rossz pillanataim, vagy épp a szkenner
nem tetszik. De próbálkozni mindig szabad. Lehet,
hogy csak részlegesen engedem magam fotózni.
Rajtam és adott hangulatomon múlik, hogy
hagyom-e hogy fotózzanak.

Tudomásul veszem, hogy Élő Könyvem csak
helyben használható, és az erre kialakított
helyszínen fogom őt olvasni.

Szeretem, ha zavartalan körülmények között
olvasnak, de örülök, ha kézről kézre járok, netán
„elveszítenek”, mert az biztos fokmérője, hogy
még sok olvasóm lesz.

Könyvemet úgy fogom olvasni, hogy az engem
érdeklő információkat megszerezzem, de ne
kutassak a sorok mögött. Tudomásul veszem,
hogy a Könyv nem minden kérdésre ad választ, és
akár be is csukódhat.

Nyitott könyv vagyok, mindaddig nem csukódom
be, amíg megbecsülnek.

Magam is ügyelek arra, hogy se borítóm, se
tartalmam ne sérüljön.

