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Wprowadzenie 

 

Rewolucja informatyczna doprowadziła do powstania nowej przestrzeni kulturowej, 
tzw. cyberprzestrzeni1 wywierającej głęboki wpływ na każdą dziedzinę aktywności 
ludzkiej. Zmiany powstałe pod wpływem nowych technologii oddziałują na stosunki 
międzyludzkie i normy obyczajowe, co nadaje im wymiar społeczny i etyczny. Wiele 
prądów społecznych, literackich etc. odwołuje się do cyberkultury2. 
 
Cyberprzestrzeń zawierając to, co ludzie w niej umieszczą, musi być chroniona przed 
informacjami szkodliwymi, nieprawdziwymi, godzącymi w dobra osobiste. Toteż 
administratorzy mogą eliminować z serwerów, za które są odpowiedzialni, informacje 
sprzeczne z etyką sieci oraz propagujące treści zakazane przez prawo (m.in. rasizm, 
nacjonalizm, terroryzm, przemoc, zawierające pornografię etc). Działająca w sieci 
opinia publiczna ocenia i koryguje informacje wątpliwe, niesprawdzone, a 
administratorzy pouczają o zakazie wpisów grożących sankcjami prawno-karnymi lub 
odpowiedzialnością cywilno-prawną3. 

                                                        
1
 Termin cyberprzestrzeń został użyty w 1984 r. przez Williama Gibsona w powieści fantastyczno-

naukowej Neuromancer i następnie przyjęty przez użytkowników i twórców sieci internetowych. Pierre 
Lévy definiuje cyberprzestrzeń jako przestrzeń otwartego komunikowania się za pośrednictwem 
połączonych komputerów i pamięci informatycznych pracujących na całym świecie. (Za: LÉVY, P. 
Drugi potop. W: HOPFINGER, M. (red.) Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku: antologia. 
Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002, s. 380 i n.). 
2
 Przez pojęcie cyberkultura Ryszard W. Kluszczyński rozumie wieloaspektowy kompleks, który 

wyrasta ze społecznego doświadczenia życia w świecie zdominowanym przez technologie 
informacyjno-komunikacyjne. Cyberkultura jawi się jako proces, poprzez który wypowiada się 
społeczeństwo informacyjne. (Za: KLUSZCZYŃSKI, R.W. Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, 
sztuka multimediów. Kraków: Rabid, 2002, s. 80.). 
3
 Wczesne wykrywanie przestępstw popełnianych w sieciach teleinformatycznych jest możliwe dzięki 

Computer Emergency Response Team Polska (CERT Polska), powołanemu do reagowania na 
zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie. CERT Polska działa od 1996 r. (do końca roku 
2000 pod nazwą CERT NASK — Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, a od 1997 r. jest 
członkiem Forum of Incidents Response and Security Teams (FIRST). Działalność CERT jest 
finansowana przez NASK. W ramach tej organizacji CERT współpracuje z podobnymi zespołami na 
świecie, dążącymi do ustanowienia całodobowych służb zbierających informacje o domniemanych 
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Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw teleinformatycznych oraz propagowanie 
zasad etyki cyberprzestrzeni spoczywa — zgodnie z kodeksem etyki zawodowej — 
również na bibliotekarzach i pracownikach informacji naukowej w procesie 
udostępniania zasobów. 
 
Etyka komputerowa 
 
Badaniem problemów związanych z wpływem Internetu na życie społeczne od 
szeregu lat zajmuje się w USA nowa dziedzina wiedzy nazywana etyką 
komputerową. Próbę definicji pojęcia przedstawił James H. Moor w artykule Czym 
jest etyka komputerowa? Według autora, etyka komputerowa określa i analizuje 
wpływ technologii informatycznej na wartości społeczne i ludzkie, takie jak zdrowie, 
bogactwo, praca, szanse, wolność, demokracja, wiedza, prywatność, 
bezpieczeństwo, samorealizacja itd4. 
 
Wpływ technologii informatycznej na świat ludzkich wartości badał w USA pod koniec 
lat 50. Norbert Wiener5. W połowie lat 60. Donn Parker podjął badania nad 
nieetycznym i nielegalnym stosowaniem komputerów przez użytkowników, których 
efektem było opublikowanie w 1968 r. Rules of Ethics in Information Processing6. 
Autor kierował pracami nad stworzeniem pierwszego Kodeksu Postępowania 
Zawodowego dla Association for Computing Machinery (ACM), zatwierdzonego 
przez stowarzyszenie w 1973 r. W połowie lat 70. Walter Maner przygotował i 
rozpowszechnił zestaw podstawowych materiałów z etyki komputerowej dla 
początkujących — Starter Kit in Computer Ethics7, co wpłynęło na wzrost 
popularności nauczania etyki komputerowej w Ameryce i na świecie oraz sprawiło, iż 
etyka komputerowa ewoluuje w kierunku szerszego obszaru, jakim jest globalna 
etyka informatyczna8. W 1995 r. został opracowany zbiór zasad Netiquette 
Guidelines (Dokument RFC 1855), który przygotował zespół pod kierunkiem Sally 
Hambridge z Intel Corporation9. 
 
Netykieta jako kodeks etyczny cyberprzestrzeni 

 
Netykieta jest tworzona jako zbiór zasad przyzwoitego zachowania obowiązujących 
w sieci10. Formalne skodyfikowanie Internetu, obwarowane konkretnymi sankcjami  

                                                                                                                                                                             

przestępstwach, posiadających specjalny kontaktowy numer telefoniczny, faksowy bądź adres e-mail 
zespołu. 
4
 BYNUM, T.W. Wprowadzenie do etyki informatycznej [on-line]. 2001, s. 35. [Dostęp 12.12.2011]. 

Dostępny w World Wide Web: http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html. 
5
 WIENER, N. Cybernetyka i społeczeństwo. Warszawa: Książka i Wiedza, 1960, s. 114–121. 

6
 PARKER, D.B. Rules of Ethics in Information Processing. Communications of the ACM 1968, Vol. 

11, nr 2, s. 198–201. 
7
 SPEYBROECK, J. van. Review of Starter Kit on Teaching Computer Ethics. Computing Reviews 

1994, lipiec, s. 357–358 (Źródło podane na podst.: BYNUM, T.W. dz. cyt.). 
8
 W Polsce od 1995 r. działa Zakład Etyki Biznesu w Instytucie Kulturoznawstwa przy Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
9
 HAMBRIDGE, S. RFC 1855: Netiquette Guidelines [on-line]. 24 October 1995. [Dostęp 12.12.2011]. 

Dostępny w World Wide Web: http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html. 
10

 Genezę netykiety jako kodeksu etycznego omówił w pracy magisterskiej obronionej w 2004 r. na UJ 
pod kier. prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza Grzegorz Kubas (KUBAS, G. Netykieta — kodeks 
etyczny czy prawo Internetu? [on-line]. 2004. [Dostęp 12.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebookbrowse.com/mgr-g-kubas-netykieta-kodeks-etyczny-czy-prawo-internetu-pdf-d32932266). 

http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html
http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html
http://ebookbrowse.com/mgr-g-kubas-netykieta-kodeks-etyczny-czy-prawo-internetu-pdf-d32932266
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prawnymi za nieprzestrzeganie norm, nie jest dotąd możliwe. Często miejsce, w 
którym znajduje się osoba naruszająca prawo, miejsce przechwycenia, nadania, 
odbioru czy powstania informacji w sieci mogą być zlokalizowane w innych 
państwach. Ustalenie lokalizacji przestępstwa teleinformatycznego, m.in. ze względu 
na tzw. właściwość sądów, czyli kwestię oceny, którego kraju prawo ma być 
podstawą odpowiedzialności, nastręczałoby dużych trudności. Niezbędna jest 
ponadnarodowa harmonizacja regulacji prawnych i powszechne porozumienia 
międzynarodowe w kwestii odpowiedzialności za naruszenie zasad korzystania z 
Internetu (na wzór ochrony praw własności intelektualnej). 
 
Chociaż netykieta nie jest w znaczeniu formalno-prawnym skodyfikowana, jednak 
uporczywe łamanie wyrażonych w niej zasad może się wiązać z przykrymi 
konsekwencjami, np. odcięciem od określonej usługi internetowej przez jej 
administratora. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł, wśród 
których Joanna Kulesza wymienia 10 następujących11: 
 

1. Szanuj prawa autorskie. 
2. Chroń prywatność i dane osobowe. 
3. Chroń bezpieczeństwo poczty elektronicznej. 
4. Unikaj spamu; pisz zwięźle i na temat. 
5. Dbaj o bezpieczeństwo sieci i sprzętu. 
6. Dopełniaj swoich obowiązków informacyjnych (obowiązek dotyczący 

administratorów). 
7. Przestrzegaj reguł technicznych. 
8. Przestrzegaj reguł redakcyjnych. 
9. Dochowaj kurtuazji sieciowej. 
10. Bądź tolerancyjny. 
 

J. Kulesza w cytowanej monografii prowadzi rozważania dotyczące problematyki 
zbiegu norm prawnych i reguł etycznych w Internecie12. Autorka wskazuje na 
możliwość dostosowania najnowszych technologii internetowych pod kątem 
możliwości ich regulacji z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz 
normami etycznymi. Zauważa braki istniejących porządków prawnych i opisuje 
regulaminy etyczne, za pomocą których cyberspołeczności wypełniły te luki. Autorka 
przybliża przykłady netykiety, fenomen Wikipedii13, ruchów Creative Commons14, 
Free Software Foundation15 jako skutecznie funkcjonujących rozwiązań etycznych  
                                                        
11

 KULESZA, J. Ius internet: między prawem a etyką. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, 2010, s. 28. 
12

 Tamże, s. 50-51. 
13

 Wikipedia jest obecnie jednym z najpopularniejszych źródeł informacji w Internecie. Powstała w 
styczniu 2001 r., dziś ma aktywnie rozbudowywane wersje w ponad stu językach. Tworzą ją wyłącznie 
ochotnicy, kierujący się zasadą neutralnego punktu widzenia przy tworzeniu tekstów. Wikipedia bazuje 
na oprogramowaniu MediaWiki, które pozwala każdemu internaucie na edycję strony i sprawia, że 
zmiany te są natychmiast widoczne. Cała zawartość Wikipedii jest udostępniana na zasadach wolnej 
licencji. 
14

 Creative Commons (CC) — międzynarodowa organizacja wspomagająca twórców i artystów w 
zarządzaniu prawami autorskimi. 
15

 Free Software Foundation (FSF, polska nazwa: Fundacja Wolnego Oprogramowania) — 
najważniejsza instytucja sponsorująca Projekt GNU, założona w 1985 r. przez Richarda Stallmana. 
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dla trudnych problemów prawnych oraz omawia zagadnienia wymagające połączenia 
regulacji prawnych z odwołaniem do norm etycznych. Dla regulacji cyberprzestrzeni 
proponuje powołanie nowego porządku prawnego, właściwego cyberprzestrzeni — 
ius Internet, nawiązującego do leżącej u podstaw prawa międzynarodowego 
koncepcji ius gentium16 — prawa narodów, opartego na normach wspólnych dla 
wszystkich społeczności. 
 
Przestępstwa teleinformatyczne 
 

Funkcjonowanie w sieci opiera się na odpowiedzialności twórców i odbiorców 
informacji, przy jednoczesnym odrzuceniu cenzury17. Internet stwarza wiele 
możliwości naruszania praw autorskich. Uczestnictwo użytkowników w tworzeniu 
zasobów Internetu doprowadziło do powstania Web 2.018 — nowego typu trendów i 
usług, które zmieniają interakcje między właścicielami serwisu i jego użytkownikami. 
Jednakże oddając tworzenie większości treści w ręce anonimowych użytkowników, 
należy sprawować nad nimi kontrolę, gdyż, jak wskazuje A. Keen19, Web 2.0 tworzy 
pokolenie plagiatorów i złodziei praw autorskich, którzy mają n iewiele szacunku dla 
własności intelektualnej20. 
 
Nie zagłębiając się w tematykę prawa autorskiego przekraczającą ramy niniejszego 
opracowania, należy podkreślić, że ochrona praw autorskich twórcy21 (wyłącznie 

                                                                                                                                                                             

Misją FSF jest tworzenie, ochrona i promocja wolności użytkowania, kopiowania, modyfikowania i 
rozprowadzania programów komputerowych oraz obronę praw użytkowników wolnego 
oprogramowania. FSF wspiera wolność wypowiedzi, publikacji i zrzeszania się w Internecie, prawo do 
używania oprogramowania do szyfrowania prywatnej korespondencji i połączeń sieciowych oraz 
prawo do tworzenia oprogramowania, nienaruszalne przez prywatne monopole (Za: Free Software 
Foundation. W: Wikipedia — wolna encyklopedia [on-line]. 2011. [Dostęp 12.12.2011]. Dostępny w 
World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation). 
16

 Ius gentium (z łac. prawo narodów) — część starożytnego prawa rzymskiego prywatnego, które 
odnosiło się do relacji prawnych obywateli rzymskich z cudzoziemcami. Ius gentium to, w ujęciu 
filozoficznym, prawa ustanowione przez ludzi (tak uważał m.in. Thomas Hobbes) lub też prawa 
pierwotne wobec ludzkiej działalności prawodawczej (por. prawa naturalne). Oznaczają 
najsprawiedliwsze spośród tych praw, jakimi mogą posługiwać się ludzie (Za: Ius gentium. W: 
Wikipedia.org [on-line]. [Dostęp 12.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pl-
wikipedia.org/wiki/Ius_gentium). 
17

 Można spotkać się z opinią, że negatywną konsekwencją rozwoju telekomunikacji może być 
powstanie społeczeństwa kontrolowanego elektronicznie, co oznaczałoby wdzieranie się w życie 
zawodowe i prywatne, ograniczanie swobód obywatelskich, monopolizowanie informacji. Należy także 
podchodzić ze szczególną uwagą do kwestii wolności wypowiedzi. 
18

 Indywidualni użytkownicy występują w roli, jaką tradycyjnie przyznawano wydawcom, producentom 
materiałów. W przypadku Web 2.0 autorzy przygotowują serwis, którego podstawą funkcjonowania są 
użytkownicy, dostarczający jego zawartość (m.in. zdjęcia, pliki wideo, linki do ciekawych stron 
internetowych) oraz tworzący społeczność użytkowników, która zaczyna ze sobą współpracować i żyć 
własnym życiem. 
19

 Keen, A. Kult amatora: jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, 2007, s. 137. 
20

 Ochrony szeroko pojętej własności intelektualnej w Polsce dotyczą: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm. (m. in. Dz. U. 
2006, nr 90, poz. 631; Dz. U. 2010, nr 152, poz. 1016); Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (Dz. U. 2001, nr 128, poz. 1402); Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. 2001, nr 49, poz. 508); Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503). 
21

 Przepis art. 1. ust. 1 prawa autorskiego stanowi, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy 
przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://pl-wikipedia.org/wiki/Ius_gentium
http://pl-wikipedia.org/wiki/Ius_gentium
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osoby fizycznej) jest powszechna i na podstawie umów międzynarodowych obejmuje 
prawie wszystkie kraje świata. Konieczna jest więc ponadnarodowa harmonizacja 
regulacji prawnych oraz międzynarodowe działania operacyjne22. Istnieje potrzeba 
wzorowania się na regulacjach prawnych funkcjonujących w innych krajach, 
dotyczących digitalizacji utworów, tworzenia i eksploatacji dzieł multimedialnych, 
przepisów związanych z publikacjami elektronicznymi i elektronicznym 
udostępnianiem utworów oraz odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich w 
Internecie. Wobec faktu, iż przepisy prawa autorskiego nie nadążają za rozwijającą 
się informatyką bądź są zbyt restrykcyjne i w praktyce ograniczają rozwój twórczy, 
propaguje się alternatywne, bardziej elastyczne licencje — Creative Commons 
(CC)23. 
 
Internet jest narzędziem, które umożliwia skupienie ludzi wokół jakiegoś tematu 
łączącego zainteresowanych (poprzez listy, fora dyskusyjne, czaty). Społeczność 
sieci, uczestników forów na stronach różnych serwisów to tzw. społeczność 
wirtualna, podlegająca zasadom panującym w tym środowisku. Względna 
anonimowość oraz asymilowanie się uczestników różnych grup dyskusyjnych daje 
możliwość stworzenia sobie nowej osobowości (na przykład dzięki zmianie adresu 
poczty elektronicznej, zmianie kanału IRC lub wyborze innej grupy dyskusyjnej). 
Poważny problem stanowią tzw. hakerzy, wprowadzający wirusy niszczące dane 
komputerowe. 
 
Niezmiernie ważnym problemem jest ochrona danych osobowych w Internecie. 
Przetwarzanie danych osobowych powinno być możliwe, gdy użytkownicy wyrażą na 
to zgodę lub zezwala prawo, jak również powinny być zabezpieczone technicznie 
przed ich bezprawnym użyciem. Kwestie ochrony prawnej danych osobowych 
przechowywanych w systemach teleinformatycznych reguluje Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 

                                                                                                                                                                             

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Przepis art. 1 ust. 2 prawa 
autorskiego zawiera przykładowy katalog utworów, zgodnie z którym przedmiot ochrony stanowią w 
szczególności utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 
(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, 
fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i 
urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i 
pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Pod ochroną prawa autorskiego znajdują się także, w 
świetle art. 2, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja (...). 
Ponadto, w myśl art. 3 ustawy, zbiory, antologie, wybory, bazy danych są przedmiotem prawa 
autorskiego, nawet jeśli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub 
zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. Ustawa o 
prawie autorskim jednocześnie wskazuje, iż prawo nie chroni jako utworów: aktów normatywnych lub 
ich urzędowych projektów, urzędowych dokumentów, materiałów, znaków, symboli, opublikowanych 
opisów patentowych lub ochronnych. Ustawa powyższa (w art. 74-77) zawiera przepisy szczególne, 
dotyczące specyfiki i ochrony programów komputerowych. 
22

 Porozumienia dotyczące praw własności intelektualnej to m.in.: Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS (Dz. U. 1996, nr 32, poz. 143) zawarte w ramach 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), traktatu o prawie autorskim (WIPO Copyright Treaty), traktatu o 
wykonaniach i fonogramach (WIPO Performances and Phonograms Treaty) przyjętych w ramach 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na konferencji dyplomatycznej na temat 
niektórych zagadnień praw autorskich i praw pokrewnych w Genewie 20 grudnia 1996 r. 
23

 Poznaj licencje Creative Commons [on-line]. [Dostęp 12.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons. 

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons
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Sukcesywny rozwój technologii, rodzący coraz to nowe sytuacje i zagrożenia, nie 
znajduje odzewu w postaci automatycznej zmiany regulacji ustawowych dotyczących 
sieci. Lukę tę mogą częściowo wypełnić normy moralno-etyczne. Przestrzeganie 
prawa cyberprzestrzeni dotyczy wszystkich użytkowników Internetu. W szczególności 
kwestia dotyczy pracowników informacji naukowej i bibliotekarzy, który wypełniając 
swą społeczną i zawodową misję, mają nie tylko moralne prawo do przeciwdziałania 
naruszaniu netykiety. Obliguje ich do podejmowania działań faktycznych i 
prewencyjnych pragmatyka zawodowa, której elementem jest Kodeks etyki 
zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji, ustanowiony pod auspicjami 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich24. 

 
Etyczna postawa bibliotekarzy przy udostępnianiu zasobów bibliotecznych i 
informacyjnych 

 
W Kodeksie etyki bibliotekarza i pracownika informacji obok zachowań wobec 
użytkownika, współpracowników i pracodawcy wymieniono bardzo ważne kwestie 
dotyczące misji zawodu wobec społeczeństwa oraz powinności bibliotekarzy i 
pracowników informacji naukowej wobec zasobów bibliotecznych i informacyjnych. 
Stosując się do kodeksu etyki zawodowej, bibliotekarze oraz pracownicy informacji 
naukowej powinni szanować powierzone im zasoby biblioteczne i informacyjne, 
dążąc do ich zachowania i ochrony. Powinni respektować zasady posługiwania się 
sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, przestrzegania umów licencyjnych 
oraz etykiety sieciowej, dbać o przestrzeganie zasad obowiązujących przy 
korzystaniu ze zbiorów, w tym szczególnie wynikających z obowiązującego prawa 
autorskiego, nie dopuszczając do ich nielegalnego powielania lub przekształcania 
(część druga, dział IV., pkt. 1 Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji). 
Wspomniana w kodeksie powinność przestrzegania etykiety sieciowej to wskazanie 
na zasady netykiety, cybernetyki etc. regulaminów obok obowiązku przestrzegania 
prawa autorskiego. 
 
W części pierwszej dotyczącej zasad ogólnych kodeksu etyki podkreślono, iż 
bibliotekarze i pracownicy informacji powinni być osobami godnymi zaufania 
publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy czytelnikami i użytkownikami 
informacji a zasobami informacyjnymi, którzy przy wykonywaniu swojej społecznej 
misji ponoszą odpowiedzialność moralną i etyczną. W doktrynie prawa autorskiego 
można także spotkać się z rozważaniem znanych teoretyków prawa własności 
intelektualnej25 wskazujących na możliwość przypisania bibliotekarzom — jako 
dostawcom usług — również odpowiedzialności prawnej za udzielanie dostępu do 
informacji. Autorzy dopuszczają możliwość uznania bibliotekarzy za adresatów 
roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich, co szczególnie 
powinno uwrażliwić tę grupę zawodową na problem legalności korzystania z 
udostępnianych źródeł informacji. 
 

                                                        
24

 CISEK, S. [i in.]. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. W: Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich — Serwis Informacyjny [on-line]. Tekst przyjęty 22.02.2005 r. w Warszawie. 
[Dostęp 12.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html. 
25

 Barta, J., Markiewicz, R. Ja tu tylko przesyłam. Rzeczpospolita 1999, nr 203 (5368), s. C3. 

http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html
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Z ogólnego stwierdzenia, iż bibliotekarze aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu 
w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego do 
nich dostępu w celu poprawy jakości życia, rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego 
(część druga, dział II, pkt. 2 kodeksu) wypływa kolejne zadanie. Bibliotekarze i 
pracownicy informacji naukowej, jako uczestnicy procesu edukacji, powinni dążyć do 
rozwijania u czytelników kultury informacyjnej26 i jej komponentu — kultury 
czytelniczej. Pojęcie kultury informacyjnej wiąże się ze sprawnością informacyjną 
(information literacy) osób potrafiących efektywnie wyszukiwać informację i z niej 
korzystać27. 
 

W postanowieniach końcowych (część trzecia, dział VII, pkt. 2 kodeksu) zawarto 
zadanie pogłębienia i upowszechnienia świadomości etycznych i prawnych aspektów 
działalności bibliotecznej i informacyjnej. Wynika stąd powinność propagowania 
zasad etycznego korzystania z dóbr nowych technologii oraz przeciwstawiania się 
działaniom szkodliwym, rozpowszechnianiu treści zakazanych przez prawo. 
 

Zadania zawarte w kodeksie etyki powinny skutkować ich sukcesywnym wcielaniem 
w życie zawodowe bibliotekarzy. Do obowiązkowych zajęć (prowadzonych w 
bibliotekach akademickich) obejmujących cykl szkoleń z przysposobienia 
bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu korzystania z dostępnych w Internecie baz, 
katalogów, wyszukiwarek28 należałoby wprowadzić także obowiązkowy wykład (lub 
szkolenie on-line), dotyczące kwestii ochrony danych osobowych, przestrzegania 
praw autorskich, zasad netykiety, regulaminów sieciowych etc. Dbałość o jakość 
informacji z szeroko pojętą kulturą informacyjną jako postawą wobec nowych 
technologii powinna owocować zatrudnianiem nowych pracowników wyedukowanych 
informacyjnie (information literate) bądź permanentnie szkolonych „starych kadr”. 
Biblioteki powinny zabiegać o pracowników efektywnie korzystających z informacji, 

                                                        
26

 Kultura informacyjna oznacza dbałość o wysoką jakość danych źródłowych, zdolność pracy 
grupowej, w tym zdolność przekazywania rzeczowych, jednoznacznych informacji i dzielenia się 
wiedzą, umiejętność korzystania z komputerowych zasobów informacyjnych, umiejętność 
wykorzystania informacji w procesach decyzyjnych, zdolność uczenia się poprzez kojarzenie 
interdyscyplinarnych informacji, zdolność myślenia wielowymiarowego w technologii hurtowni danych 
itp. (Za: Ryznar, Z. Nieodzowny wstęp do informacji. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej 2001, nr 1, 
s. 60-66). Według Waldemara Furmanka kultura informacyjna to system postaw człowieka wobec roli 
informacji i technologii informacyjnych w rozwoju współczesności (Za: Furmanek, W. Kultura 
techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konsekwencje metodologiczne. W: Morbitzer, J. 
(red.) “Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym”. XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 
Techniki Komputerowej w Przekazie Edukacyjnym. Kraków 27-28 września 2002. Kraków: Wydaw. 
Naukowe AP, 2002, s. 63. 
27

 Batorowska, H. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009, s. 91 i n. Zob. też: Batorowska, H. Od alfabetyzacji 
informacyjnej do kultury informacyjnej. W: Morbitzer, J. (red.) “Komputer w edukacji”. 15. 
Ogólnopolskie sympozjum naukowe. Kraków 23-24 września 2005. Kraków: Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, 2005, s. 23. 
28

 Biblioteki instruują użytkowników w formie warsztatów, szkoleń bądź umieszczając na swoich 
stronach internetowych informacje o możliwości korzystania z różnych baz danych i serwisów 
umożliwiających dostęp do elektronicznych czasopism w Internecie (np. www.doaj.org). Popularyzują 
dostępne on-line katalogi, np. ang. Directory of Open Access Journals — serwis udostępniający 
czasopisma na zasadzie wolnego dostępu — oferujący bezpłatne pełne teksty publikacji znajdujących 
się w sieci, przy uwzględnieniu praw autorskich. 
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umiejących przekazywać użytkownikom swe umiejętności oraz rozpowszechniać 
zasady etyczno-moralne i prawne dotyczące nowej przestrzeni kulturowej — 
cyberkultury. 
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