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MANIFEST IFLA/UNESCO O INTERNETE
Neobmedzený prístup k informáciám má zásadný význam pre dosiahnutie
slobody, rovnosti, globálneho porozumenia a mieru. Z tohto dôvodu
Medzinárodná federácia knižnièných asociácií a inštitúcií (IFLA) vyhlasuje:
4
Intelektuálna

sloboda je právom každého jednotlivca zastáva
a vyjadrova svoje názory a vyh¾adáva a získava informácie;
je základom demokracie a je stredobodom knižnièných služieb.
4
Sloboda prístupu k informáciám, nezávisle od média a hraníc štátov,
je základnou zodpovednosou knihovníckej a informaènej profesie.
4
Zabezpeèenie neobmedzeného prístupu na internet prostredníctvom
knižníc a informaèných služieb napomáha dosiahnu slobodu, prosperitu
a rozvoj.
4
Prekážky brániace toku informácií by mali by odstránené, najmä tie, ktoré prehlbujú nerovnos, chudobu a beznádej.
Slobodný prístup k informáciám, internet, knižnice a informaèné služby
Knižnice a inštitúcie poskytujúce informaèné služby sú dynamické inštitúcie,
ktoré spájajú ¾udí s globálnymi informaènými zdrojmi, myšlienkami
a kreatívnymi prácami, ktoré h¾adajú. Knižnice a informaèné služby
sprístupòujú celé bohatstvo ¾udského poznania a kultúrnej rozmanitosti
prostredníctvom všetkých dostupných médií.
Globálna sie internetu umožòuje jednotlivcom aj komunitám na celom svete
rovnocenný prístup k informáciám za úèelom osobného rozvoja, vzdelávania,
motivácie, kultúrneho obohacovania, ekonomických aktivít a informovanej
úèasti na demokracii, bez oh¾adu na to, èi už sa nachádzajú v najmenších
a najvzdialenejších obciach, alebo vo ve¾komestách. Každý môže prezentova
svoje záujmy, znalosti a kultúru a sprístupni ich svetu.
Knižnice a informaèné služby predstavujú hlavné vstupné brány k internetu.
Niekomu poskytujú technické vymoženosti, poradenstvo a pomoc, pre iných
sú jedinými dostupnými prístupovými miestami. Knižnice a informaèné
služby poskytujú mechanizmus na prekonanie prekážok vytvorených
rozmanitosou zdrojov, technológií a nadobudnutých zruèností.
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Princípy slobodného prístupu k informáciám prostredníctvom internetu
Prístup k internetu a všetkým jeho zdrojom by mal by v súlade so Všeobecnou
deklaráciou ¾udských práv Organizácie spojených národov, najmä
s èlánkom 19:
„Každý má právo na slobodu názoru a prejavu; toto právo zahàòa slobodu
zastáva názor bez zasahovania a vyh¾adáva, získava a šíri informácie
a myšlienky prostredníctvom ¾ubovo¾ných médií a nezávisle na hraniciach
štátov.“
Celosvetová prepojenos internetu predstavuje médium, prostredníctvom
ktorého môžu využíva toto právo všetci. V dôsledku toho by prístup
na internet nemal by predmetom ideologickej, politickej alebo náboženskej
cenzúry ani ekonomických bariér.
Knižnice a informaèné služby majú tiež povinnos slúži všetkým èlenom ich
komunít, bez oh¾adu na vek, rasu, národnos, vieru, kultúru, politickú
orientáciu, fyzické alebo iné postihnutie, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo
akéko¾vek iné dôvody.
Knižnice a informaèné služby by mali podporova právo používate¾ov
vyh¾adáva informácie pod¾a ich výberu.
Knižnice a informaèné služby by mali rešpektova súkromie svojich používate¾ov a rešpektova, že informácie o vyh¾adávaní v informaèných zdrojoch,
ktoré používatelia používajú, by mali zosta dôverné.
Knižnice a informaèné služby majú povinnos umožni a podporova verejný
prístup ku kvalitným informáciám a komunikaèným prostriedkom.
Používatelia by mali ma k dispozícii odbornú pomoc a vhodné prostredie,
v ktorom môžu vybrané informaèné zdroje slobodne a s dôverou využíva.
Okrem množstva hodnotných informaèných zdrojov prístupných prostredníctvom internetu, sú niektoré z nich nesprávne, zavádzajúce a môžu by urážlivé.
Knihovníci by mali poskytova používate¾om knižníc také informácie
a informaèné zdroje, ktoré by ich nauèili využíva internet a elektronické
informácie úèelne a efektívne. Mali by aktívne podporova a u¾ahèova
spo¾ahlivý prístup ku kvalitným sieovým informáciám všetkým svojim
používate¾om vrátane detí a mládeže. Rovnako ako ostatné základné služby
aj prístup na internet v knižniciach a informaèné služby by mali by bezplatné.
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Uplatnenie manifestu
IFLA vyzýva medzinárodné spoloèenstvo k podpore rozvoja dostupnosti
internetu na celom svete, najmä v rozvojových krajinách, aby globálne výhody
internetu boli dostupné pre všetkých.
IFLA vyzýva národné vlády k rozvoju národnej informaènej infraštruktúry,
ktorá zabezpeèí prístup na internet celej populácii štátu.
IFLA vyzýva všetky vlády, aby podporovali neobmedzený tok informácií
prístupných na internete prostredníctvom knižníc a informaèných služieb
a aby èelili akýmko¾vek pokusom cenzurova alebo obmedzi tento prístup.
IFLA naliehavo vyzýva odbornú knihovnícku verejnos a riadiacich pracovníkov na štátnej a miestnej úrovni, aby vytvorili stratégie, postupy a plány, ktoré
budú uplatòova princípy, vyjadrené v tomto manifeste.
Tento Manifest bol pripravený IFLA/FAIFE, schválený dòa 27. marca 2002
v Haagu a oficiálne vyhlásený dòa 1. mája 2002.
Manifest bol jednomyse¾ne prijatý na zasadnutí Správnej rady IFLA poèas
68. Výroènej konferencie IFLA dòa 23. augusta 2002 v Glasgowe.
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