Питання етики і цензури в бібліотеках обговорили на семінарі в
Гете-Інституті в Україні
16–17 березня 2015 р. фахівці Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського та інших провідних вітчизняних бібліотек різних
систем і відомств взяли участь у Міжнародному семінарі «Етика і цензура у
бібліотеці», що відбувся в Гете-Інституті в Україні за підтримки Посольства
США в Україні, Української бібліотечної асоціації (УБА) та Національної
парламентської бібліотеки України.
Доповідачами та модераторами семінару були Г. Рьош, професор
інформаційних наук Університету м. Кельн (Німеччина), член комітету ІФЛА
зі свободи доступу до інформації та свободи висловлення
(FAIFE); С. Міллер, аташе з питань бібліотек Посольства США в
Україні; В. Пашкова, доктор історичних наук, доцент, координатор
американських центрів Посольства США в Україні, віце-президент УБА,
член комітету ІФЛА зі свободи доступу до інформації та свободи
висловлення; О. Шевченко, провідний науковий співробітник Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
доктор філософських наук; Я. Сошинська, доцент Національного технічного
університету України «КПІ», виконавчий директор УБА, кандидат
історичних наук.
У виступах спікерів були порушені питання бібліотечної етики, доступу
до інформації та цензури, захисту персональних даних у бібліотеках.
Учасникам семінару було запропоновано перегляд відео, що демонструє
підходи до вирішення етичних проблем в американських бібліотеках, після
чого у відкритій дискусії обговорили моделі поведінки бібліотечних фахівців
у конкретних ситуаціях, міжнародні та українські норми етики бібліотекаря.
У контексті проблематики семінару присутні висловили свої міркування
щодо звернення групи народних депутатів України до віце-прем’єр-міністра
України В. Кириленка, у якому, зокрема, ідеться про необхідність очищення
українських бібліотек від антидержавної продукції та наповнення їх
патріотичною літературою. Учасники семінару констатували, що такий
підхід є неприйнятним для сучасної бібліотечної практики.
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