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Özet: Bu çalıútayın amacı etik, meslek eti÷i ve
kütüphanecilik eti÷i kavramlarına kuramsal bir
çerçeve çizerek bilgi ve belge yönetimi alanında etik
yaklaúım
ve
etik
sorunları
irdelemektir.
Kütüphanecilikte meslek kavramı ve profesyonellik,
kütüphanecilik eti÷inde temel ilke/iúlev, kütüphanecilik
ile ilgili mesleki ilkeler (ALA, IFLA, TKD ilkeleri),
kütüphanecilik eti÷i ba÷lamında mesleki derneklerin
sorumlulukları, düúünce özgürlü÷ü ve telif hakları gibi
konular tartıúılacaktır.
Çalıútay Konuları
x Etik

Workshop Topics

x Meslek Eti÷i
o Meslek kavramı ve profesyonellik
o Mesleki etikte ilkeler, normlar ve temel iúlevler
o Meslekte etik davranmanın koúulları ve gereklili÷i
x Kütüphanecilik Eti÷i
o Kütüphanecilikte
profesyonellik

meslek

kavramı

ve

o Kütüphanecilik eti÷inde temel ilke/iúlev
o Kütüphanecilik ile ilgili mesleki ilkeler
o ALA, IFLA, TKD mesleki ilkeleri
o Kütüphanecilik
sorumlulukları

Summary: The aim of this workshop is to review
ethical approach and ethical issues in informaton and
records management on the basis of a theoretical
framework of ethics and professional ethics. Among
the topics to be discussed are the concept of
profession in librarianship and professionalism, basic
principle/function
in
ethics
in
librarianship,
professional principles in librarianship (ALA, IFLA,
Turkish
Librarians’
Association
principles),
responsibilities of professional associations in the
context of ethics in librarianship, freedom of thought
and copyright.
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o Düúünce özgürlü÷ü
o Telif hakları

Özgeçmiú: Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi
ve Belge Yönetimi Bölümü ö÷retim üyesidir. Halk
kütüphaneleri, toplum ve mesleki etik, iletiúim ve
toplum, bilgi politikası, okuma alıúkanlı÷ı ve bilginin
organizasyonu gibi alanlarda dersler vermekte ve
araútırma yapmaktadır.

x Ethics
x Professional ethics
o The concept of profession and professionalism,
o Principles, norms and basic functions in
professional ethics
o Conditions and necessity of ethical behavior in
professions
x Ethics in librarianship
o The concept of profession in librarianship and
professionalism
o The basic principle/function in ethics in
librarianship
o Professional principles in librarianship
o The professional principles of ALA, IFLA, Turkish
Librarians’ Association
o Responsibilities of professional associations
o Freedom of thought
o Copyright.
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