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С огромното разнообразие от услуги, които библиотеките предлагат, се достига до
всички обществени слоеве. Библиотеките правят обществото по-добро, отколкото би
могло да бъде, ако се остави да се справя самостоятелно. Библиотеките са коварна,
почти лукава преграда срещу расовото, социалното и икономическото разделение, което
обществото по природа е склонно да налага, дори и да не го прави от лоши намерения.
Хората се струпват в библиотеките така, както не го правят никъде другаде. Понеже
нямат класови, икономически или културни ограничения, библиотеките могат да се
погрижат за всички. Бедните хора не пазаруват в луксозните местни хранителни
магазини. Тийнейджърите не са чести посетители на места, където се продават скъпи
парфюми, причудливи бижута, индиански керамични съдове или луксозно шампанско.
Библиотеката е единственото място, където хора от всички раси, вероизповедания,
възрасти и политически възгледи свободно, лесно и непринудено общуват.
Обществената библиотека е единствената напълно демократична институция, която ми
е известна.
Библиотеките едновременно стимулират и вдъхновяват. Обичам да ходя в
библиотеката и да гледам как децата си приготвят домашните. Обичам да наблюдавам
пенсионерите, които поглъщат съдържанието на вестници и списания и отказват да се
оттеглят от живота само защото вече не са на работа. Обичам да наблюдавам хора,
които не приличат на пристрастени към книгите и които четат всичко наред. Всеки
може да чете насаме у дома, но има нещо вдъхновяващо да виждаш хора, коиточетат,
учат или правят проучвания на обществено място. Времето в библиотеката е време,
което не е прекарано пред телевизора. Само по себе си това превръща обществената
библиотека в най-ценната институция, която обществото би могло да си представи.
Седенето пред телевизора може да ви подтикне единствено да гледате повече
телевизия. Стоенето пред лавица с книги може да ви вдъхнови да хвърлите едно око на
„Джейн Еър“, „Доводите на разума“, „Възлюбена“ или пък „Итън Фром“. Просто не
знаете какво може да се случи в обществената библиотека...
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