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Sekcia verejných knižníc IFLA pripravila nieko¾ko dodatoèných odporúèaní 
na doplnenie Manifestu IFLA/UNESCO o verejných knižniciach, aby verejné 
knižnice mohli plni� svoje služby v 21. storoèí s využitím moderných 
technológií, ktoré sa stali dostupnými po roku 1994.

Dúfame, že s nami zdie¾ate presvedèenie, že verejné knižnice majú dôležitú 
úlohu v rozvíjajúcom sa svete internetu a digitálnych možností. Zruènosti 
zamestnancov knižníc sa budú musie� neustále rozvíja� a skvalitòova�,            
ale veríme, že miera úspechu verejnej knižnice a jej úloha s týmito 
technológiami spojená bude v najbližších rokoch rozhodujúcim k¾úèom              
k otvoreniu brány novej globálnej spoloènosti. Musíme by� „odvážni“                
a predklada� nové návrhy na zlepšovanie našich knižnièných služieb.

1. Projektova� budovy verejných knižníc s dôrazom na komunitné/kultúrne 
priestory, a nie len ako fyzické sklady znalostí.

2. Oslobodi� naše služby s využitím World Wide Web 2.0 a orientova�           
sa na Web 3.0 a 4.0.

3. Spája� sa s našimi komunitami, vzdeláva� a školi� ¾udí. Knihovníci           
a informaèní odborníci môžu pôsobi� ako školitelia a osobní znalostní 
poradcovia, nielen ako „strážcovia k¾úèov“ alebo „strážcovia brány 
internetu“.

4. Rozvíja� „múdros� sveta“ – globálne znalosti a porozumenie vytváraním 
medzinárodných kultúrnych  dia¾nic  na webe.

5. Podie¾a� sa na odstraòovaní prekážok a cenzúry v medzinárodnom 
meradle pri súèasnom rešpektovaní všetkých kultúr. 

6. Podporova� našich zamestnancov v kontinuálnom vzdelávaní                      
a povzbudzova� ich proaktívnos�.

7. Rozvíja� služby našich digitalizovaných zbierok a znalostí – hybridnej 
knižnice  –  vedomostí, vzdelania a informácií v rozmanitých formách.

8. Zlepšova� dostupnos� našich katalógov a databáz predovšetkým                   
pre používate¾ov so zrakovým postihnutím.

9. Zavies� národné a medzinárodné štandardy pre prostredie internetu.
10. Verejné knižnice ako kultúrne supermarkety – „živé“ prostredie popri 

„zaznamenanom“. Archívy, múzeá, knižnice a kultúra v kombinácii: 
„combi library“ – „kombi knižnica“.
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