
Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare şi 
Libertatea Intelectuală

Întrunită  la  Glasgow,  cu  prilejul  celei  de-a  75-a  aniversări  a  constituirii  sale,
Federaţia Internaţională  a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare – International
Federation  of Library Associations and Institutions (IFLA), declară următoarele:

IFLA  proclamă  dreptul  fundamental  al  fiinţei  umane  atît  de  a  avea  acces  la
informaţii cît şi de a difuza, fără nici un fel de restricţii.

IFLA şi membrii ei la nivel mondial apără şi promovează activitatea intelectuală,
aşa  cum  este  ea  exprimată  în  Declaraţia  Drepturilor  Omului.  În  acest  sens,
libertatea  intelectuală  circumscrie  bogăţia  cunoştinţelor  umanităţii,  opiniile,
gîndirea creatoare şi activitatea intelectuală.

IFLA susţine că obligaţia privind libertatea intelectuală este esenţa responsabilităţii
profesiei de bibliotecar şi de specialist în informare din întreaga lume, exprimată
prin coduri etice şi demonstrată practic.

IFLA afirmă următoarele:

• Bibliotecile şi serviciile de informare oferă accesul la informaţii, idei
şi  opere  ale  imaginaţiei,  fixate  pe  orice  suport  şi  ignorînd  orice
frontiere. Ca veritabile porţi către cunoaştere, gîndire şi cultură, ele
oferă un suport esenţial în independenţa procesului decizional, pentru
dezvoltare culturală, cercetare şi formare continuă, atît personală, cît
şi de grup.

• Bibliotecile  şi  serviciile  de  informare  contribuie  la  dezvoltarea  şi
menţinerea  libertăţii  intelectuale  şi  sprijină  protejarea  valorilor
democratice şi a drepturilor civile universale. În consecinţă,  ele se
angajează să ofere clienţilor accesul la resurse şi servicii relevante,
fără nici un fel de restricţii, opunîndu-se oricăror forme de cenzură.

• Bibliotecile şi serviciile de informare vor achiziţiona, vor păstra şi
vor face disponibile o mare varietate de materiale  care să  reflecte
pluralitatea  şi  diversitatea  societăţii.  Selecţia  şi  accesibilitatea
materialelor şi serviciilor de bibliotecă vor fi dictate de considerente
profesionale şi nu de opinii politice, morale sau religioase.

• Bibliotecile şi serviciile de informare vor face egal accesibile pentru
toţi utilizatorii, materialele şi serviciile de care dispun. Nu vor exista
nici un fel de discriminări pe considerente de rasă, naţionalitate sau
origine etnică, sex sau preferinţe sexuale, vîrstă, invaliditate, religie
sau convingeri politice.



• Bibliotecile  şi  serviciile  de  informare  vor  proteja  dreptul  fiecărui
utilizator la intimitate şi confidenţialitate privind informaţiile căutate
sau  primite  şi  resursele  consultate,  împrumutate,  achiziţionate  sau
transmise.

În consecinţă, IFLA face apel către bibliotecile, serviciile de informare şi
personalul acestora să susţină şi să promoveze principiile libertăţii intelectuale şi să
ofere un acces nelimitat la informaţii.

Prezenta declaraţie a fost elaborată de către  IFLA/FAIFE
Aprobată  de  către  Comitetul  Director  IFLA în 27 martie  2002,  la  Haga,
Olanda       
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