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Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) a 
Medzinárodná asociácia vydavateľov (IPA) dlhú dobu presadzovali právo na 
slobodu prejavu v tlačovom aj elektronickom prostredí.  
 
Prostredníctvom riadiacej skupiny IFLA / IPA teraz obidve organizácie spolupracujú 
omnoho intenzívnejšie, aby zaručili, že sloboda prejavu a najmä sloboda 
publikovať či už v tlačenom alebo digitálnom prostredí, bude viac efektívna. 
 
 
IFLA a IPA chcú opätovne potvrdiť, že:  
 

•  Sloboda prejavu je základným právom každého človeka, v súlade s článkom 
19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (UDHR) a článkom 19 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR). Každý 
má právo na slobodu názoru a prejavu; toto právo zahŕňa slobodu zastávať 
názor a vyhľadávať, získavať a šíriť informácie a myšlienky prostredníctvom 
ľubovoľných médií a nezávisle na hraniciach. 

•  Právo na slobodu názoru a prejavu je základom demokracie a má zásadný 
význam pre ochranu ľudskej dôstojnosti. Rôznorodosť zdrojov poznania      
a informácií je základným predpokladom pre kultúrnu rozmanitosť, kreativitu, 
prosperitu a rozvoj spoločností na celom svete.  

•  Vydavatelia, distribúciou intelektuálnych diel a knihovníci, poskytovaním 
prístupu  k informáciám a znalostiam, zohrávajú hlavnú úlohu pri rozvoji      
a udržiavaní intelektuálnej slobody a pomáhajú chrániť demokratické 
hodnoty.  

•   Aby mohli vydavatelia a knihovníci v plnej miere prispieť k pokroku vedy, 
znalostí a tvorivosti, musia byť zavedené národné legislatívne rámce           
v súlade s medzinárodnými nástrojmi na ochranu práv slobody prejavu. 

•  Základné princípy slobody prejavu, v súlade s článkom 19 UDHR a ICCPR, 
sa musia uplatňovať aj v elektronickom prostredí. Globálne informačné siete 
napomáhajú výmene informácií na celom svete v prospech všetkých. IPA     
a IFLA vyzývajú vlády, aby čelili akýmkoľvek pokusom o cenzúru alebo 
zabráneniu uverejnenia či prístupu k online informáciám. 

•  Florentská dohoda UNESCO o dovoze vzdelávacích, vedeckých a 
kultúrnych materiálov a jej dodatok Nairobský protokol, podporujúci voľný 
obeh vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych materiálov, napomáhajú 
voľnému toku myšlienok a tým zohrávajú ústrednú úlohu v globálnom šírení 
rôznorodých foriem vlastného vyjadrenia v spoločnostiach. IFLA a IPA 
podporujú ratifikáciu a implementáciu obidvoch nástrojov.  

•  IFLA a IPA vyvinú čo najväčšie úsilie, aby vytrvalo čelili akémukoľvek 
pokusu alebo hrozbe obmedzenia slobody prejavu a najmä slobody 
publikovania, či už v tlačenom alebo digitálnom prostredí.  

Schválené IFLA / IPA Steering Group na svojom 8. zasadnutí, 
ktoré sa konalo v Glasgowe, dňa 22. augusta 2002. 


