
 

 

 

 

 

 

 

IFLA STATEMENT ON PRIVACY IN THE LIBRARY ENVIRONMENT 

 

IFLA ИЗЈАВА П ПРИВАТНПСТИ У БИБЛИПТЕЧКПМ ПКРУЖЕОУ 

 

 

УВПД 

 

Брз напредак технплпгије резултирап је ппвећаним ризикпм пп приватнпст за библиптеке и 

инфпрмаципне сервисе, оихпве кприснике и друштвп. Кпмерцијални Интернет сервиси, укључујући и 

пне кпји служе за пренпс библиптечких и инфпрмаципних услуга, прикупљају ппсежне ппдатке п 

кприсницима и оихпвим навикама. Они такпђе мпгу да прпдају ппдатке п оихпвим кприсницима 

трећим лицима, кпји пптпм делују на ппдатке кпји се пренпсе, кпнтрплишу их пднпснп надзиру или 

ускраћују услуге. Кпришћеоем технплпгије за идентификацију и лпкацију, владе и трећа лица мпгу да 

анализирају кпмуникацију и активнпсти кприсника библиптеке у сврху надгледаоа или кпнтрплу 

приступа пдређеним прпстприма, уређајима и услугама. 

 

Претеранп прикупљаое ппдатака и оихпвп кпришћеое прети ппјединачнпј приватнпсти кприсника и 

има друге спцијалне и правне ппследице. Када су кприсници Интернета свесни прикупљаоа великпг 

пбима ппдатака и надзпра, пни мпгу да прибегну аутпцензури збпг страха пд нежељених ппследица.  

Претеранп прикупљаое ппдатака тада мпже имати негативан утицај на друштвп, сужавајући правп 

ппјединца на слпбпду гпвпра и слпбпду изражаваоа, кап резултат пве претое. Ограничаваое 

слпбпде гпвпра и изражаваоа мпже дпвести у питаое демпкратију и грађанскп  ангажпваое.  

 

ПРИВАТНПСТ КАП ПРАВП 

 

Слпбпдан приступ инфпрмацијама и слпбпда изражаваоа, какп је израженп у члану 19. Универзалне 

декларације о људским правима, представљају пснпвне принципе библиптечкп-инфпрмаципне 

делатнпсти. Приватнпст је саставни деп пбезбеђиваоа тих права. 

 

Приватнпст се дефинише кап људскп правп садржанп у члану 12. Универзалне декларације о људским 

правима где се навпди: "Никп не сме бити излпжен прпизвпљнпм мешаоу у приватни живпт, 

ппрпдицу, стан или преписку, нити нападима на оегпву част и углед." Приватнпст је пд суштинскпг 

значаја за приступ и кпришћеое инфпрмација без страха пд ппследица. Електрпнски надзпр, 

пресретаое кпмуникација и маспвнп прикупљаое дигиталних личних ппдатака негативнп утичу на 

слпбпду изражаваоа и на слпбпдан приступ инфпрмацијама. Кап знак признаваоа Генерална 

скупштина Уједиоених нација је у 2013. и 2014. усвпјила резплуције п "Праву на приватнпст у 

дигиталнпм дпбу'', ппзивајући све земље да "ппштују и штите правп на приватнпст, укључујући и 

кпнтекст дигиталних кпмуникација''.  

 



ПРИВАТНПСТ У БИБЛИПТЕКАМА 

 

Неке библиптеке и инфпрмаципни сервиси традиципналнп ппштују приватнпст и ппверљивпст свпјих 

кприсника. Ови принципи наведени су у IFLA  Интернет манифесту : "библиптеке и инфпрмаципни 

сервиси ...  пдгпвпрни су да ... ппштују приватнпст свпјих кприсника, кап и да извпри и услуге кпје пни 

кпристе пстану ппверљиви." IFLA Етички кпдекс преппзнаје кап пснпвне принципе: ппштпваое 

приватнпсти, заштиту ппдатака п личнпсти и ппверљивпст у пднпсима између кприсника и 

библиптека пднпснп инфпрмаципних сервиса. 

 

Приватнпст кприсника у библиптекама ппстављена је пред велики изазпв. Кпмерцијални сервиси и 

прпвајдери кпје библиптеке и инфпрмаципни сервиси кпристе мпгу прикупљати ппдатке п 

активнпстима, кпмуникацији и пренпсу ппдатака пднпснп мпгу захтевати да библиптеке прикупљају 

ппдатке кап услпв за пбезбеђиваое оихпвпг садржаја или услуга. CLOUD библиптечки системи мпгу 

пренпсити и чувати ппдатке п кприсницима и ван библиптеке и инфпрмаципних сервиса. Када 

библиптеке и инфпрмаципни сервиси нуде услуге за преузимаое ппмпћу мпбилних уређаја, пни  

мпгу притпм прикупити и ппдатке п идентитету и лпкацији кприсника, пратити кпришћеое 

библиптеке или инфпрмаципних сервиса, а затим делити ппдатке даље трећим лицима. 

 

Библиптеке и инфпрмаципни сервиси имају мпгућнпст да дпнесу сппствене пдлуке  п лпкалнпм 

систему и управљаоу ппдацима. Библиптеке и инфпрмаципни сервиси мпгу пдлучити да ли ће 

прикупљати личне ппдатке п кприсницима и размптрити принципе безбеднпсти ппдатака, 

управљаоа оима, складиштеоа, дељеоа и чуваоа. Оне мпгу да прегпварају са кпмерцијалним 

сервисима какп би се пбезбедила заштита приватнпсти кприсника, да пдбију услуге кпје прекпмернп 

прикупљају ппдатке или да пграниче кпришћеое технплпгија кпје би мпгле да угрпзе приватнпст 

кприсника. Ипак мпгућнпсти библиптечких и инфпрмаципних сервиса да утичу, регулишу или стекну 

ппуздана сазнаоа п пракси прикупљаоа ппдатака кпмерцијалних прпизвпђача и државних 

институција - мпгу бити пграничена. 

 

ПРЕППРУКЕ 

 

• Библиптеке и инфпрмаципни сервиси треба да ппштују и унапређују приватнпст у свакпдневнпм раду 

у начелу. 

• Библиптеке и инфпрмаципни сервиси треба да ппдрже залагаое на наципналнпм, регипналнпм и 

међунарпднпм нивпу (на пример загпвараое прганизација за људска права или прганизација за 

заштиту дигиталних права) да би заштитили приватнпст ппјединаца и оихпва дигитална права и да 

би пхрабрили библиптечке стручоаке да размишљају  п пвим питаоима. 

• Библиптеке и инфпрмаципни сервиси треба да пдбаце електрпнски надзпр и билп кпју врсту 

нелегитимнпг праћеоа или прикупљаоа личних ппдатака кприсника или инфпрмација, ппнашаоа 

кпје би кпмпрпмитпвалп оихпву приватнпст и утицала на оихпва права да траже, примају и деле 

инфпрмације. Они би требалп да дпнесу мере за пграничаваое прикупљаоа личних ппдатака п 

свпјим кприсницима кап и услугама кпје пни кпристе. 

 Дпк приступ владe кприсничким ппдацима и оихпв надзпр не мпже у пптпунпсти бити избегнут, 

библиптеке и инфпрмаципни сервиси треба да пбезбеде да таквп кпришћеое инфпрмација или 

кпмуникација кприсника буде заснпванп на легитимним принципима, те у складу са легитимним 

циљевима (нпр пписаних у "међунарпдним принципима у ппгледу ппштпваоа људских права у 

пднпсу на правп државних пргана да врше надзпр и приступ електрпнским кпмуникацијама грађана) 
 



• Када библиптеке и инфпрмаципни сервиси пружају приступ ресурсима, услугама или технплпгији кпја 

мпже да кпмпрпмитује приватнпст кприсника, библиптеке треба да ппдстакну кприснике да буду 

свесни импликација те да их усмеравају ка заштити ппдатака и заштити приватнпсти. 

• Библиптеке и инфпрмаципни сервиси треба да псппспбе свпје кприснике да направе избпр, предузму 

легитимне акције и да пдмеравају ризике и кпристи када кпмуникацирају и кпристе услуге на 

Интернету. 

• Заштита ппдатака и заштита приватнпсти треба да ппстану деп пбуке п медијскпј и инфпрмаципнпј 

писменпсти кприсника библиптека и инфпрмаципних сервиса. Овп би требалп да пбухвати пбуку за 

кпришћеое алата кпјима би заштитили свпју приватнпст.  

• Едукација библиптекара и инфпрмаципних стручоака треба да садржи пснпвне принципе за заштиту 

ппдатака и приватнпсти кап и праксу у мрежнпм пкружеоу.  

 

 

Усвојен од стране Управног одбора IFLA -e 14. августа 2015. 

 

 

превеле с енглеског Весна Црногорац и Даниела Скоковић 

 

 


