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VYHLÁSENIE IFLA O KNIŽNICIACH 
A TRVALO UDRŽATE¼NOM ROZVOJI

Na stretnutí v Glasgowe pri príležitosti 75. výroèia svojho založenia 
Medzinárodná federácia knižnièných asociácií a inštitúcií (IFLA):

4deklaruje, že všetci ¾udia majú základné právo na prostredie primerané    
pre ich zdravie a prosperitu,

4potvrdzuje dôležitos� záväzku k trvalo udržate¾nému rozvoju tak,           
aby vyhovoval súèasným potrebám bez toho, aby ohrozoval budúcnos�,

4potvrdzuje, že knižnice a informaèné služby podporujú trvalo udržate¾ný 
rozvoj zaruèovaním slobodného prístupu k informáciám.

IFLA ïalej vyhlasuje, že:

4medzinárodná knižnièná a informaèná komunita vytvára sie�, ktorá spája 
rozvojové a rozvinuté krajiny, podporuje rozvoj knižnièných                     
a informaèných služieb na celom svete a zaruèuje, že tieto služby 
rešpektujú rovnos� a vyrovnanú kvalitu života pre všetkých ¾udí                 
a prirodzené prostredie;

4knižnièní a informaèní profesionáli uznávajú dôležitos� vzdelávania          
v rôznych formách pre všetkých; knižnice a informaèné služby pôsobia 
ako vstupné brány k znalostiam a ku kultúre; poskytujú prístup                  
k informáciám, myšlienkam a dielam obrazotvornosti v rôznych 
formátoch a podporujú osobný rozvoj všetkých vekových skupín a aktívnu 
úèas� v spoloèenských a rozhodovacích procesoch;

4knižnièné a informaèné služby poskytujú nevyhnutnú podporu 
celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému rozhodovaniu a kultúrnemu 
rozvoju pre všetkých; prostredníctvom svojich rozsiahlych zbierok a rôz-
nych médií ponúkajú poradenstvo a vzdelávacie príležitosti; knižnice  
a informaèné služby pomáhajú ¾uïom zdokona¾ova� svoje vzdelávacie     
a sociálne zruènosti, nenahradite¾né v informaènej spoloènosti, a trvalú 
úèas� na demokracii; knižnice tiež podporujú èitate¾ské návyky, 
informaènú gramotnos� a napomáhajú vzdelávanie, verejnú 
informovanos� i odborné vzdelávanie;

4knižnice a informaèné služby prispievajú k rozvoju a udržiavaniu 
intelektuálnej slobody a pomáhajú pri zabezpeèovaní základných 
demokratických hodnôt a všeobecných ¾udských práv; rešpektujú identitu, 
nezávislú vo¾bu, rozhodovanie a súkromie svojich používate¾ov                
bez diskriminácie;
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4s týmto zámerom knižnice a informaèné služby zhromažïujú, uchovávajú 
a sprístupòujú všetkým používate¾om bez rozdielu široký výber 
materiálov, ktoré odrážajú pluralitu a kultúrnu rozmanitos� spoloènosti            
a bohatstvo nášho životného prostredia;

4knižnice a informaèné služby pomáhajú rieši� informaènú nerovnos�, 
ktorá sa prejavuje v narastajúcej informaènej a digitálnej priepasti; 
prostredníctvom siete svojich služieb informácie o výskume a inováciách 
sprístupòujú na podporu trvalo udržate¾ného rozvoja a prosperity ¾udí          
na celom svete.

IFLA preto vyzýva knižnice a informaèné služby a ich pracovníkov,             
aby presadzovali a podporovali princípy trvalo udržate¾ného rozvoja.

Táto deklarácia bola schválená Správnou radou IFLA na svojom zasadnutí 
dòa 24. augusta 2002 v Glasgowe.


