На основу члана 39., 40. и 41. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању,
Скупштина Савеза на седници одржаној дана 26.марта 2011.године у Новом Саду, доноси:

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА
ЧЛАНОВА
САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Члан 1.
Овај Кодекс прописује скуп правила (етичких начела) о правима и дужностима којих се
морају придржавати сви чланови Савеза књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту
Савез).
Члан 2.
Основни постулати Етичког кодекса су:
 професионална слобода, морална и интелектуална независност од било
кога,
 слобода говора и писане речи,
 поштовање људских слобода, права и књижевних остварења других
чланова,
 лични дигнитет, самопоштовање у оцени туђег дела,
 објективност и непристрасност у оцени писане речи других чланова,
 осуда негативних појава у Савезу,
 правичност и избегавање конфликта интереса,
 право на благовремену и тачну информацију о раду органа Савеза.
Члан 3.
Писци су слободни и одговорни у свом раду и испољавању интелектуалног понашања,
али та слобода не може бити оправдање за повреду других писаца и њихових дела, као и других
особа чији је рад везан за Савез.
Члан 4.
Колегијални однос међу писцима се заснива на међусобном поштовању и уважавању.
Члан 5.
Чланови Савеза су дужни да у размени идеја и међусобне критике уважавају друга
легитимна мишљења и ставове.
У сучељавању идеја и ставова, мора се поштовати личност писца и његов дигнитет као
опонента.
Објективност мора бити једини критеријум у вредновању остварења других писаца.
Члан 6.
Писци су дужни да својим понашањем и ангажовањем афирмишу рад Савеза и чувају
његов интегритет и легитимитет.
Члан 7.
Писци су дужни да поштују одредбе Статута и других усвојених аката Савеза.
Члан 8.
Писци не смеју злоупотребити свој академски статус и ауторитет у Савезу, ради
остваривања других интереса.
Члан 9.
За повреде Етичког кодекса надлежан је Суд части Савеза, у складу са Статутом.
Члан 10.
Овај Етички кодекс понашања ступа на снагу када га усвоји Скупштина Савеза.
У Новом Саду
Дана: _____________

M.P.

САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА
У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
__________________________
ПРЕДСЕДНИК

