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Na stretnutí v Glasgowe, pri príležitosti 75. výročia svojho založenia, 
Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) vyhlasuje, že: 

 
    
IFLA vyhlasuje, že základným právom všetkých ľudí je právo na slobodu prejavu a 
neobmedzený prístup k informáciám. 

IFLA a jej celosvetová členská základňa podporuje, obhajuje a presadzuje 
intelektuálnu slobodu tak, ako ju vyjadruje Všeobecná deklarácia ľudských práv 
Organizácie spojených národov. Intelektuálna sloboda zahŕňa duševné bohatstvo 
ľudského poznania, vlastný názor, kreatívne myslenie a duševnú činnosť. 

IFLA potvrdzuje, že služba intelektuálnej slobode je základnou zodpovednosťou 
knižničnej a informačnej profesie na celom svete, vyjadrenej prostredníctvom etických  
kódexov a dokazovanej v praxi. 

 
IFLA vyhlasuje, že: 
• knižnice a informačné služby poskytujú prístup k informáciám, myšlienkam 

a dielam predstavivosti na ľuboboľnom médiu, a nezávisle na hraniciach štátov. 
Slúžia ako vstupné brány k poznaniu, mysleniu a kultúre, ktoré významne 
podporujú nezávislé rozhodovanie, kultúrny rozvoj, výskum a celoživotné 
vzdelávanie jednotlivcov aj skupín. 

• knižnice a informačné služby prispievajú k rozvoju a udržiavaniu intelektuálnej 
slobody a prispievajú k ochrane základných demokratických hodnôt 
a všeobecných ľudských práv. V dôsledku toho sa svojim klientom zaväzujú  
ponúkať neobmedzený prístup k relevantných zdrojom a službám a odmietajú 
akúkoľvek formu cenzúry. 

• knižnice a informačné služby budú zhromažďovať, uchovávať a sprístupňovať 
široký výber materiálov, ktoré odrážajú pluralitu a kultúrnu rozmanitosť 
spoločnosti. Výber a dostupnosť knižničných materiálov a služieb bude 
ovplyvňovaný výhradne odbornými faktormi a nie politickými, morálnymi 
alebo náboženskými názormi.  

•  knižnice a informačné služby budú vytvárať materiály, vybavenie a služby    
 rovnocenne prístupné všetkým používateľom. Nebude existovať žiadna 
 diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu, vrátane rasového, národnostného alebo 
 etnického pôvodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, veku, zdravotného 
 postihnutia, náboženstva alebo politického presvedčenia. 

• knižnice a informačné služby budú ochraňovať právo každého používateľa na 
súkromie a dôvernosť vo vzťahu k vyhľadaným informáciám a k informačným 
zdrojom konzultovaným, zapožičaným, získaným alebo sprostredkovaným. 

 
IFLA preto vyzýva knižnice, informačné služby a ich pracovníkov, aby presadzovali 
a podporovali princípy intelektuálnej slobody a poskytovali bezbariérový prístup 
k informáciám. 
 

 



 
Táto deklarácia bola zostavená IFLA / FAIFE. 
Schválená Správnou radou IFLA dňa 27. marca 2002 v Haagu, v Holandsku. 
 
Oficiálne vyhlásená Valným zhromaždením IFLA dňa 19. augusta 2002,  
v Glasgowe, v Škótsku. 
 
   


