
( ایفال) کتابداری مؤسسات  و ھاانجمن  المللیبین  فدراسیون  

 بیانیھ ایفال درباره کتابخانھ ھا و آزادی اندیشھ 

ت  ئتھیھ شده و بھ تایید ھیدر الھھ ھلند    IFLA/FAIFEبا ھمکاری  1999مارس  25این بیانیھ در تاریخ  
 اجرای ایفال رسیده است.

اعالمیھ جھانی حقوق ) از آزادی اندیشھ کھ درکتابداری مؤسسات  و  ھاانجمن  المللیبین  فدراسیون( ایفال
حمایت و دفاع کرده و در جھت تحقق آن فعالیت می کند. عنوان شده،بشر   

و فعالیتھای روشنفکرانھ و نیز نشر عمومی نظرات، خالقانھ  ، افکار  دانشکھ دسترسی بھ    دارد   می   اعالم  ایفال
 یکی از پایھ ای ترین حقوق انسانی است.  

ایفال معتقد است کھ حق دانستن و حق آزادی بیان دو روی یک سکھ اند. از طرفی حق دست یابی بھ دانش 
مھ دست یابی و آگاھی شرط الزم آزادی اندیشھ و عقیده است؛ و از طرف دیگر آزادی اندیشھ و بیان الز

 آزادانھ بھ اطالعات است.

 .است  رسانی اطالع و کتابداری حرفھ اصلی مسئولیت  ،اندیشھ آزادی بھ تعھد  کھ کند  می تأکید  ایفال

  بدون دسترسی ،اندیشھ آزادی اصول بھ کھ خواھد  می کتابخانھ کارکنان و ھا کتابخانھ از ایفال اینبر  بنا
 رسمیت  بھ را کتابخانھ کاربران خصوصی حریم و باشند  پایبند  بیان آزادی و اطالعات  بھ محدودیت 

.بشناسند   

 ،کار این انجام برای. دھند  ترویج را اصول این ،تحقق  و پذیرش تا کند  می تشویق را خود  اعضای ایفال
 کید می کند کھ:  تأ ایفال

  برای  ھایی دروازه آنھا. کنند  می فراھم را آثارتخیلی  و ھا ایده اطالعات، بھ  دسترسی ھا  کتابخانھ •
 ھستند. فرھنگ و اندیشھ دانش،

  ھا گروه و اشخاص  فرھنگی توسعھ و مستقل گیری تصمیم العمر، مادام یادگیری از ھا  کتابخانھ •
 .کنند  یم اساسی  پشتیبانی

 بنیادی ارزشھای حفظ بھ و مشارکت داشتھ اندیشھ آزادی از پاسداری  و توسعھدر ھا  کتابخانھ •
 کنند.  می کمک شھروندان عمومی   حقوق و دمکراتیک

و فعالیتھای فکری را تامین و آسان نمایند، بھ این    دانش  بیانکتابخانھ ھا وظیفھ دارند کھ دسترسی بھ   •
بپردازند، بھ طوری منابع  ، نگھداری و معرفی طیف وسیعی از  یبھ فراھم آور  باید   خاطر کتابخانھ ھا

 کثرت و گوناگونی در جامعھ باشد.کھ این طیف منعکس کننده  
، بر مبنای مالحظات تخصصی  کتابخانھ ای  منابع و خدمات کتابخانھ ھا باید این اطمینان را بدھند کھ   •

و حرفھ ای انتخاب و در دسترس عموم قرار می گیرند و نھ بر مبنای مالحظات سیاسی، اخالقی و 
 مذھبی. 

  گونھ ھر با و  بپردازند  انتشار اطالعات  و سازماندھی ،بھ فراھم آوری آزادانھ باید  ھا  کتابخانھ •
 .کنند  مخالفت  سانسور



. دھند  قرار کاربران ھمھ  اختیار در یکسان طور بھ را خدمات  و امکانات  ،منابع باید  ھا  کتابخانھ •
 نباید وجود داشتھ باشد. دیگر دالیل  بھ  یا و  سن جنسیت، عقیده، نژاد، دلیل بھ تبعیضی ھیچ

  و کتابداران. باشند  برخوردار  بودن  ناشناس و  حق حفظ حریم خصوصی از باید   کتابخانھ کاربران •
برای  را کنند  می استفاده آنھا از کھ را منابعی یا  کاربران ھویت  نباید  کتابخانھ کارکنان سایر

 . دیگران فاش سازند 
تامین می شود و مراجعھ بھ آنھا برای ھمگان آزاد   منابع عمومیھایی کھ بودجھ آنھا از    کتابخانھ •

 . حمایت کنند است، باید از اصول آزادی اندیشھ 
 .صول ھستند املزم بھ رعایت این  ھایی کتابخانھ چنین در کارکنان سایر و  کتابداران •
 و کارفرما قبال در را خود  ھای مسئولیت  باید   ھا کتابخانھ ای حرفھ  کارکنان سایر و  کتابداران •

 اولویت  کاربر بھ نسبت  وظیفھ ھا، مسئولیت  این بین تضاد  موارد  در. دھند  انجام خود  کاربران
 . دارد 

 


