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Manifesti i IFLA-s për Internetin

Qasja e papenguar ndaj informacionit është esencial për lirinë, barazinë, mirëkuptimin dhe
paqen globale. Prandaj, Federata Ndërkombëtare e Asociacioneve Bibliotekare (IFLA)
konfirmon  se:

•  Liria intelektuale është e drejtë e çdo individi për të mbajtur dhe shprehur mendimet dhe
për të kërkuar e për të marrë informacion; dhe kjo është në thelbin e shërbimit
bibliotekar.

•  Liria e qasjes ndaj informacionit, pa marrë parasysh mediumin dhe kufijtë, është
përgjegjësi qendrore e bibliotekës dhe profesionit informativ.

•  Provizioni i qasjes së papenguar në internet nga ana e bibliotekave dhe shërbimeve të
informacionit mbështetë komunitetet dhe individët për të arritur lirinë, prosperitetin dhe
zhvillimin.

•  Barrierat ndaj rrjedhës së informacionit duhet hequr, sidomos ato që promovojnë
pabarazi, varfëri dhe dëshprim.

Liria e qasjes ndaj informacionit, Internetit dhe bibliotekave e shërbimeve të informacionit
Bibliotekat dhe shërbimet e informacionit janë institucione të gjalla që lidhin njerëzit me burime
globale informacioni dhe me idetë dhe punën krijuese që kërkojnë ato. Bibliotekat dhe shërbimet
e informacionit ofrojnë begatinë e shprehjes njerëzore dhe diversitetin kulturor në të gjitha
mediat.
Interneti global u mundëson individëve dhe komuniteteve anembanë botës, qofshin ato edhe në
fshatrat më të vegjël dhe më të largët apo qytetet më të mëdha, për të pasur qasje të barabartë të
informacionit për zhvillimin, edukimin, stimulimin, pasurimin kulturor, veprimtarinë ekonomike
të individit dhe pjesëmarrjen e informuar në demokraci. Të gjithë mund t’i paraqesin interesat e
tyre, njohuritë dhe kulturën para tërë botës.
Bibliotekat dhe shërbimet e informacionit ofrojnë porta esenciale të Internetit. Për disa ato
ofrojnë lehtësi, udhëzim dhe asistencë, derisa për të tjerët ato janë pikat e vetme të mundshme të
qasjes. Ato ofrojnë një mekanizëm për të kapërcyer barrierat e dallimeve në resurse, teknologji
dhe trainim.
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Parimet e lirisë së qasjes ndaj informacionit përmes Internetit
Qasja në Internet dhe të gjitha resurset e tij duhet të jenë në pajtim me Deklaratën Universale të
Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Njeriut, posaçërisht të Nenit 19:
Secili ka të drejtë për liri mendimi dhe shprehje; kjo e drejtë përfshinë edhe lirinë për të mbajtur
opinione pa ndërhyrje dhe për të kërkuar, pranuar dhe për të dhënë informacion dhe ide përmes
medias pa marrë parasysh kufijtë.

Ndërlidhshmëria globale e Internetit ofron një medium përmes të cilit kjo e drejtë mund të
gëzohet nga të gjithë. Rrjedhimisht, qasja nuk duhet t’i shtrohet as ndonjë forme të censurës
ideologjike, politike a religjioze, e as barrierave ekonomike.
Bibliotekat dhe shërbimet e informacionit kanë gjithashtu përgjegjësi për t’u shërbyer të gjithë
pjesëtarëve të komuniteteve të tyre, pa marrë parasysh moshën, racën, kombësinë, religjionin,
kulturën, përkatësinë politike, të metat fizike apo të tjera, gjininë apo orinetimin seksual, apo
çfarëdo statusi tjetër.

Bibliotekat dhe shërbimet e informacionit duhet të mbështesin të drjtën e shfrytëzuesve për të
kërkuar informacionin e zgjedhjes së tyre.

Bibliotekat dhe shërbimet e informacionit duhet të respektojnë intimitetin e shfrytëzuesve të tyre
dhe të njohin faktin se resurset që i përdorin ata duhet të mbeten konfidenciale.
Bibliotekat dhe shërbimet e informacionit kanë përgjegjësi për të siguruar dhe promovuar qasjen
publike ndaj informacionit dhe komunikimit cilësor. Shfrytëzuesit duhet asistuar me aftësitë e
domosdoshme dhe me një mjedis të përshtatshëm në të cilin do të përdorin burimet dhe shërbimet
e zgjedhura të informacionit në mënyrë të lirë dhe konfidenciale.
Përpos shumë resurseve të vlefshme që ofron Interneti, disa janë jokorrekte, mashtruese dhe
mund të jenë fyese. Bibliotekarët duhet të ofrojnë atë informacion dhe burime për shfrytëzuesit e
bibliotekave për t’i mësuar se si duhet përdorur Internetin dhe informacionin elektronik në
mënyrë efikase dhe efektive. Ata duhet të promovojnë dhe të ofrojnë proaktivisht qasje me
përgjegjësi ndaj informacionit të rrjetëzuar cilësor për të gjithë shfrytëzuesit, përfshirë fëmijët
dhe të rinjtë.

Bashkërisht me të gjitha shërbimet elementare, qasja në Internet në biblioteka dhe shërbimet e
informacionit duhet të jetë falas.

Implementimi i Manifestit
IFLA inkurajon bashkësinë ndërkombëtare të mbështesë zhvillimin e qasjes përmes Internetit
anembanë botës, posaçërisht në vendet në zhvillim, për të arritur kështu përparësitë globale të
informacionit për të të gjithë atyre që u ofrohet përmes Internetit.
IFLA inkurajon qeveritë kombëtare për të krijuar një infrastrukturë kombëtare të informacionit, e
cila do të ofrojë qasje Interneti për tërë popullsinë e një vendi.
IFLA inkurajon të gjitha qeveritë që të mbështesin rrjedhën e papenguar të qasjes së
informacionit përmes Internetit, përmes bibliotekave dhe shërbimeve të informacionit dhe që t’i
kundërvihen çfarëdo përpjekjeje për të censuruar dhe penguar qasjen.
IFLA inkurajon komunitetin bibliotekar dhe vendimmarrësit në nivele kombëtare dhe lokale të
zhvillojnë strategji, politika dhe plane që implementojnë parimet e shprehura në këtë Manifest.
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Ky Manifest u përgatit nga IFLA/FAIFE.

Miratuar nga Bordi Udhëheqës i IFLA 27 mars 2002, Hagë, Holandë.
Shpallur nga IFLA 1 maj 2002.
Miratuar njëzërit, pa kundërshtim apo abstenim në takimin e 68-të të Këshillit të IFLA-s të
Konferencës dhe Këshillit të Përgjithshëm, 23 gusht, 2002, Glazgou, Skotlandë.

The IFLA Internet Manifesto page: http://www.ifla.org/III/misc/internetmanif.htm

http://www.ifla.org/III/misc/internetmanif.htm

