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ALEXANDRIJSKÝ MANIFEST O KNIŽNICIACH,
INFORMAÈNÁ SPOLOÈNOS� V POHYBE

Knižnice a informaèné služby prispievajú k riadnemu fungovaniu celej 
informaènej spoloènosti.

Umožòujú intelektuálnu slobodu zabezpeèovaním slobodného prístupu k in-
formáciám, myšlienkam a dielam na ¾ubovo¾nom médiu a bez oh¾adu                   
na hranice.

Pomáhajú chráni� demokratické hodnoty a všeobecné obèianske práva 
nestranne a odmietaním akejko¾vek formy cenzúry.

Jedineèné poslanie knižníc a informaèných služieb je v tom, že reagujú                 
na konkrétne otázky a potreby jednotlivcov. Toto dopåòa všeobecný prenos 
znalostí, napríklad prostredníctvom médií, a knižnice a informaèné služby        
sa tak stávajú životne dôležitými pre demokratickú a otvorenú informaènú 
spoloènos�. Knižnice sú nevyhnutné pre dobrú informovanos� obèanov           
a preh¾adné riadenie štátu, ako aj základom pre e-government.

Knižnice tiež budujú kapacity podporou informaènej gramotnosti a poskyto-
vaním pomoci a školení pre efektívne využívanie informaèných zdrojov 
vrátane informaèných a komunikaèných technológií (ICT). Toto je osobitne 
dôležité pri podpore programu rozvoja ¾udských zdrojov, pretože sú rozhodu-
júcim faktorom ekonomického rastu. Týmto spôsobom knižnice významne 
prispievajú k riešeniu digitálnej rôznorodosti a informaènej nerovnosti, ktorá 
je jej následkom. Pomáhajú realizova� rozvojové ciele milénia vrátane 
odstraòovania chudoby. Dosahujú ove¾a viac aj s pomerne skromnými 
investíciami. Hodnota návratnosti je najmenej 4 až 6-krát vyššia ako inves-
tícia.

V nadväznosti na cie¾ zabezpeèi� prístup k informáciám pre všetkých ¾udí, 
IFLA podporuje rovnováhu a dodržiavanie pravidiel v oblasti autor-                      
ských práv.

IFLA je tiež významne zainteresovaná do podpory viacjazyèného obsahu, 
kultúrnej rozmanitosti a špeciálnych potrieb miestnych obyvate¾ov a menšín.

IFLA, knižnice a informaèné služby zdie¾ajú spoloènú víziu Informaènej 
spoloènosti pre všetkých, prijatej na Svetovom summite o informaènej 
spoloènosti v Ženeve v decembri 2003. Táto vízia presadzuje globálnu 
spoloènos� založenú na princípoch základného práva každého jednotlivca            
na  slobodný prístup k informáciám a slobodu vyjadrovania  bez  obmedzenia,          
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v ktorej bude každý schopný tvori�, získava�, používa� a zdie¾a� informácie            
a znalosti.

IFLA vyzýva vlády štátov, regionálne a miestne samosprávy a medzinárodné 
organizácie, aby:

4investovali do knižníc a informaèných služieb ako rozhodujúcich prvkov 
stratégií rozvoja informaènej spoloènosti, legislatívy a rozpoètov,

4obnovovali a rozširovali existujúce siete knižníc v záujme dosiahnutia      
èo najväèších možných výhod pre ich obèanov a komunity,

4podporovali neobmedzený prístup k informáciám a slobodu prejavu,
4presadzovali vo¾ný prístup k informáciám a odstraòovali štrukturálne        

a iné bariéry k prístupu,
4uznali význam informaènej gramotnosti a výrazne podporovali stratégie 

zamerané na formovanie gramotnej a kvalifikovanej populácie, ktorá       
sa môže rozvíja� a ma� prospech z globálnej informaènej spoloènosti.

                     Prijaté v Alexandrijskej knižnici v Egypte dòa 11. novembra 2005

Súvisiace dokumenty

4Glasgowská deklarácia o knižniciach, informaèných službách                   
a intelektuálnej slobode,

4Manifest IFLA /UNESCO o verejných knižniciach,
4Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach: Školská knižnica      

vo výuèbe a vzdelávaní pre všetkých,
4Manifest IFLA o internete,
4Uchovávanie nášho digitálneho dedièstva: deklarácia podpory pre Sve-

tový summit o informaènej spoloènosti,
4Komuniké z konferencie riadite¾ov národných knižníc (CDNL), Oslo, 

august 2005,
4Majáky informaènej spoloènosti – Alexandrijské vyhlásenie o infor-

maènej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní,
4Kolokvium o informaènej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní           

na najvyššej úrovni, Alexandrijská knižnica, 6. – 9. november 2005,
4Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej a odbornej literatúre            

a výskumnej dokumentácii.
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Nieko¾ko ïalších faktov

Na celom svete je:

4viac ako pol milióna knižnièných obslužných miest,
415 000 km knižnièných regálov,
4viac ako pol milióna internetových miest v knižniciach,
41,5 bilióna výpožièiek roène,
42,5 miliardy registrovaných používate¾ov knižníc.

Tvrdenie, že knižnice vrátia investíciu najmenej 4 až 6-krát, je dokázané 
poèetnými štúdiami.
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