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VYHLÁSENIE IFLA O KNIŽNICIACH 
A INTELEKTUÁLNEJ SLOBODE

IFLA (Medzinárodná federácia knižnièných asociácií a inštitúcií) podporuje, 
obhajuje a presadzuje intelektuálnu slobodu tak, ako je vyjadrená                   
vo Všeobecnej deklarácii ¾udských práv Organizácie spojených národov.

IFLA vyhlasuje, že ¾udia majú základné právo na prístup k vyjadreniam 
znalostí, kreatívneho myslenia a duševnej èinnosti a svoje názory vyjadrova� 
verejne.

IFLA verí, že právo na poznanie a sloboda prejavu sú dva aspekty rovnakého 
princípu. Právo na poznanie je podmienkou slobody myslenia a svedomia; 
sloboda myslenia a sloboda prejavu sú nevyhnutnými podmienkami 
slobodného prístupu k informáciám.

IFLA vyhlasuje, že rešpektovanie intelektuálnej slobody je základnou 
zodpovednos�ou knihovníckej a informaènej profesie.

IFLA preto vyzýva knižnice a personál knižníc, aby dodržiavali zásady 
intelektuálnej slobody, neobmedzeného prístupu k informáciám a slobodu 
prejavu a uznávali súkromie používate¾ov knižníc.

IFLA vyzýva svojich èlenov, aby podporovali uznanie a uplatòovanie týchto 
princípov.

IFLA zároveò vyhlasuje:

4Knižnice poskytujú prístup k informáciám, myšlienkam a dielam 
obrazotvornosti. Slúžia ako brána k poznaniu, mysleniu a ku kultúre.

4Knižnice poskytujú základnú podporu celoživotnému vzdelávaniu, 
nezávislému rozhodovaniu a kultúrnemu rozvoju jednotlivcov i skupín 
¾udí.

4Knižnice prispievajú k rozvoju a udržiavaniu intelektuálnej slobody          
a pomáhajú chráni� základné demokratické hodnoty a všeobecné ¾udské 
práva.

4Knižnice nesú zodpovednos� za zabezpeèenie a podporu prístupu               
k vyjadreniam znalostí a duševnej èinnosti. S týmto cie¾om by knižnice 
mali získava�, uchováva� a sprístupòova� širokú škálu materiálov, ktoré 
odrážajú pluralitu a rozmanitos� spoloènosti.
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4Knižnice by mali zabezpeèi�, aby sa výber a dostupnos� knižnièných 
materiálov a služieb riadili odbornými faktormi a nie politickými, 
morálnymi alebo náboženskými názormi.

4Knižnice by mali informácie získava�, organizova� a šíri� slobodne a mali 
by èeli� akejko¾vek forme cenzúry.

4Knižnice by mali zabezpeèi�, aby materiály, vybavenie a služby boli 
rovnocenne dostupné pre všetkých používate¾ov. Nemala by existova� 
žiadna diskriminácia z dôvodu rasy, presvedèenia, pohlavia, veku alebo      
z akéhoko¾vek iného dôvodu.

4Používatelia knižníc by mali ma� právo na osobné súkromie a anonymitu. 
Knihovníci a ostatní pracovníci knižnice by nemali zverejni� totožnos� 
používate¾ov alebo materiálov, ktoré využívajú, inému subjektu.

4Knižnice financované z verejných zdrojov, do ktorých má verejnos� 
prístup, by mali dodržiava� princípy intelektuálnej slobody.

4Knihovníci a ostatní zamestnanci takýchto knižníc majú povinnos� tieto 
princípy dodržiava�.

4Knihovníci a ostatní odborní pracovníci knižnice by mali uplatòova� 
zodpovednos� tak voèi svojmu zamestnávate¾ovi, ako aj voèi svojim 
používate¾om. V prípade konfliktu medzi týmito dvoma zodpo-             
vednos�ami musia uprednostni� povinnos� voèi používate¾ovi.

Vyhlásenie pripravila IFLA/FAIFE a schválila ho Správna rada IFLA          
dòa 25. marca 1999 v Haagu.
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