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Овај Извештај је сачинила ИФЛА/ФАИФЕ, а признат је од Председништва ИФЛА 25. марта 1999 у Хагу, Холандија.

Alarabia, Balgarski, Bangla, Bosanski, Chaltibhasa, Dansk, Deutsch, English, Espanol, Farsi, Francais, Hangul, Hrvatski, Islenska, Italiano, Kartuli, Lietuviskai,

Magyar, Nederlands, Nihongo, Norsk, Polski, Portugues, Russkij, Shqip, Suomeksi, Svenska, Tagalog, Tamil, Turkce, Viet, Zhongwen (simplified), Zhongwen
(traditional)

ИФЛА /Интернационално удружење библиотекара/ подржава, штити и ради на унапређењу интелектуалних слобода, које су
загарантоване Повељом Уједињених Нација о слободама и људским правима.

ИФЛА истиче да је приступ знању, креативном размишљању и интелектуалној активности, као и јавно изношење мишљења,
основно право сваког човека.

ИФЛА сматра да су право на знање и слободу изражавања два аспекта са истим значењем.

ИФЛА стоји на становишту да су интелектуалне слободе централно подручје одговорности свих библиотека и
информативних установа.

ИФЛА због тога подстиче библиотеке и запослене у библиотекама да чврсто подржавају принципе интелектуалних слобода,
несметани проток информација и слободу изражавања, те спровођење библиотекарског права на очувању дискреције
корисника библиотека.

ИФЛА подстиче своје чланове да својим активностима унапређују усвајање и реализацију ових начела. Чинећи све ово,
ИФЛА утврђује следеће:

Библиотеке омогућују приступ информацијама, идејама и развоју маште. Оне нам омогућују приступ знању, мисли и
култури.
Библиотеке омогућују суштинску подршку непрестаном учењу, самосталном одлучивању и културном развоју, како
појединаца тако и група.
Библиотеке доприносе развоју и очувању интелектуалних слобода, те помажу очувању основних демократских
вредости и свеукупних грађанских права.
Библиотеке су одговорне да осигурају и поједноставе приступ знању и интелектуалним активностима. Зато
библиотеке требају да набављају, чувају и презентирају широки спектар материјала, који осликавају плуралитет и
свестраност друштва.
Библиотеке треба да осигурају да материјали и услуге библиотека буду одабрани и стављени на кориштење
корисницима, првенствено из стручних побуда, а не из политичких, моралних и религиозних.
Библиотеке требају набављати, уређивати и дистрибуирати своје материјале слободно и супростављати се било ком
облику цензуре. 
Библиотеке требају омогућити доступним свим својим корисницима своје материјале, просторије и услуге. Не сме се
дозволити било који облик дискриминације, као посљедица различитости у раси, вери, полу, старости или било ком
другом поводу.
Корисници библиотека имају право на дискрецију и анонимност. Библиотекари и друго особље библиотека не смеју
открити трећим лицима идентитет корисника, односно које материјале они користе.
Библиотеке које су финансиране из јавних извора и којим јавност има приступ, требају очувати принципе
интелектуалних слобода.
Библиотекари и остали запослени у библиотекама дужни су бринути о очувању ових принципа.
Библиотекари и остало библиотекарско стручно особље дужно је испуњавати своје обавезе, како према својим
послодавцима, тако и према корисницима својих услуга. У случају комфликата између ових обавеза, обавеза према
кориснику има приоритет.
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