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Етичният кодекс на работещите в Национално издателство за образование и наука „Аз
Буки“ предлага норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и техните
интереси и имащи за цел да консолидират цялостната им дейност и стил на общуване.
Кодексът е отворен документ, подлежащ на обсъждане и периодично допълване и
осъвременяване. Той предлага стандарти за поведение, към които е желателно да се
придържат всички колеги, които ценят, уважават, издигат и утвърждават авторитета на
професията.

Ние, служителите на националното издателство за образование и наука „Аз Буки”,
Поддържаме тезата и работим за утвърждаване на водещата роля на медиите в
развитието на гражданското и информационно общество и гарантираме спазването на
основните граждански права на личността.
Като транслатор на знанието и идеите, културата и традициите, на националните и
общочовешките ценности, ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и
плурализъм в духовното пространство на страната и света.
Осигуряваме и предлагаме високо културно и професионално равнище при
предоставяне на информация на читателите чрез достоверна информация, при
необходимия професионализъм, с предоставянето на достъп до научни знания, като
спазваме принципите за обективност и безпристрастност.
Гарантираме равни права за свободен достъп до информацията като неотменно право
на личността, и не допускаме каквато и да е форма на цензура или дискриминация поради
расови, етнически, полови, религиозни, културни, възрастови, политически и каквито и да
е други различия.
Спазваме принципите на авторското право, обективността, правото на мнение и на
интелектуалната свобода и защитаваме правата на създателите на информация, когато
посредничим между тях и читателите.
Защитаваме всички права както на авторите, така и на читателите, свързани със
създаването и ползването на информация - освен в случаите, когато това не противоречи
на законите на страната.

Отнасяме се с уважение и коректност към колегите си и партнираме с тях
добронамерено, почтено и открито. Споделяме своя опит и поддържаме толерантни
отношения, гарантиращи комфортна психологическа микросреда както за читателите, така
и за самите нас.
Не допускаме личните ни интереси, мнения, както и постъпки или действия, да
доминират за сметка на обективността, на читателите, на колегите или на институцията,
която представляваме. Възникналите проблеми решаваме вътре в институцията чрез
открит и коректен диалог.
Убедени сме, че успешната кариера зависи от нашите специални знания, опит, воля за
обективно представяне и равнопоставеност на всички участници и се стремим към тяхното
изграждане чрез всички форми на продължаващото обучение, за да бъдем максимално
полезни със своята компетентност.
С компетентност, професионална честност и лоялност, работим за утвърждаването на
висок обществен статус на професията ни и на авторитета на нашата институция.
Създаваме обществен интерес към мисията и задачите на професията ни и лобираме за
подкрепа от държавните институции, местната власт, неправителствените организации и
обществените сдружения.

