Manifestul IFLA pentru Internet
Accesul liber la informaţie este esenţial pentru libertate, egalitate, înţelegere mondială şi pace. În
consecinţă, Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecare (IFLA) afirmă că:
Libertatea intelectuală este un drept al fiecărui individ: a avea o opinie şi a o putea exprima, căutarea
informaţiei şi primirea ei reprezintă bazele democraţiei. Aceasta este raţiunea de a fi a oricărei
biblioteci.
Libertatea de acces la informaţie, independent de mijloace şi frontiere, este o responsabilitate
fundamentală a bibliotecii şi a profesioniştilor informaţiei.
Accesul liber pe Internet în interiorul bibliotecilor şi serviciilor de informare garantează libertatea
individului şi a grupului, prosperitatea şi dezvoltarea lor.
Obstacolele puse în calea informaţiei trebuie ridicate, în special atunci cândele favorizează
inegalitatea, sărăcia şi lipsa speranţei.
Libertatea de acces la informaţie pe Internet
Bibliotecile şi serviciile de informare reprezintă, la scară mondială, legătura vie între persoane,
resursele de informaţii şi fluxul de idei şi de creativitate.
Bibliotecile şi serviciile de informare, prin toate modurile de transmitere, fac accesibile diferitele
forme de expresie umană, în toată bogăţia lor, precum şi cultura, în întreaga ei diversitate.
Graţie Internetului, au acelaşi acces la informaţie şi indivizi sau grupuri de indivizi din satul cel mai
mic şi mai îndepărtat, precum şi din oraşele cele mai mari ale lumii. Acest lucru poate favoriza
dezvoltarea lor personală, formarea lor profesională, propriul lor interes, cultura, activitatea economică
sau participarea lor activă la democraţie.
Bibliotecile şi serviciile de informare reprezintă cele mai importante puncte de acces la Internet.
Înanumite cazuri, ele aduc un surplus de comoditate, de sfaturi şi ajutor, reprezentând, uneori, singurul
punct de acces posibil. Ele permit depăşirea obstacolelor născute din complexitatea resurselor,
tehnologiilor şi a pregătirii.
Principiile libertăţii de acces la informaţie
Accesul la Internet şi la toate resursele sale trebuie să fie compatibil cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului şi ale Naţiunilor Unite, în special cu prevederile Articolului 19:
" Fiecare are drept la libertatea de opinie şi la exprimarea acesteia; acest drept presupune libertatea de
a avea o opinie, fără a suporta vreun amestec din afară, şi de a putea căuta, primi şi comunica
informaţii şi opinii prin intermediul oricărui tip de suport mediatic şi independent de frontiere.
Capacitatea Internetului de a conectalumea întreagă dă tuturor posibilitatea de a se bucura de acest
drept. În consecinţă, accesul nu trebuie să fie supus nici unei forme de cenzură, fie că este de natură
ideologică, politică sau religioasă, nici unui obstacol economic."
Bibliotecile şi serviciile de informare mai au obligaţia de a servi pe toţi membrii comunităţii lor, fără
consiferente de vârstă, rasă, naţionalitate, religie, cultură, afiliaţie politică, handicapuri fizicesau altele,
cum ar fi orientarea sexuală etc.
Bibliotecile şi serviciile de informare trebuie să susţină dreptul utilizatorului în a căuta informaţia
aleasă de el.
Bibliotecile şi serviciile de informare trebuie să respecte viaţa privată a utilizatorilor lor şi să admită
confidenţialitatea informaţiilor obţinute.
Bibliotecile şi serviciile de informare trebuie să înlesnească şi să promoveze accesul publicului la o
informaţie de calitate şi la comunicarea acesteia.
Utilizatorii trebuie ajutaţi, propunându-li-se competenţe şi un mediu unde vor putea, în totală libertate
şi încredere, să utilizeze aceste resurse şi serviciile preferate.
În afară de numeroasele resurse de valoare, disponibile pe Internet, pot fi găsite şi unele incorecte,

inexacte sau chiar şocante. Bibliotecarii trebuie să-şi formeze şi informeze utilizatorii în vederea
folosirii eficace şi performante a Internetului şi a resurselor electronice. Ei trebuie să promoveze şi să
înlesnească în mod activ un acces responsabil la o informaţie aflată într-o reţea de calitate, inclusiv
pentru copii şi adolescenţi. Ca şi alte servicii importante oferite de biblioteci şi serviciile de informare,
accesul pe Internet trebuie să fie gratuit.
Aplicarea principiilor enunţate în Manifest
IFLA cere comunităţii internaţionale să susţină dezvoltarea în întreaga lume a accesului la Internet,
astfel ca toate ţările să beneficieze de informaţia oferită.
IFLA cere tuturor guvernelor să susţină libera circulaţie a informaţiei accesibile prin intermediul
bibliotecilor şi al serviciilor de informare, şi să se opună oricărei tentative de cenzură sau interzicere la
accesul informaţiei.
IFLA face apel la comunitatea bibliotecilor şi a responsabililor la nivel naţional şi local de a elabora
strategii, politici şi planuri care pun în aplicare principiile exprimate în acest Manifest.
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