
  

  

PPoolliiccyy  220099    FFrreeeeddoomm  ttoo  RReeaadd  ((AALLAA))  

  

PPuurrppoossee  TToo  ssttaattee  tthhee  AALLAA’’ss  ppoossiittiioonn  oonn  ppaattrroonnss’’  ffrreeeeddoomm  ttoo  rreeaadd  

  

11..      IItt  iiss  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  ffoorr  ppuubblliisshheerrss  aanndd  lliibbrraarriiaannss  ttoo  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  tthhee  wwiiddeesstt  

ddiivveerrssiittyy  ooff  vviieewwss  aanndd  eexxpprreessssiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  wwhhiicchh  aarree  uunnoorrtthhooddooxx  oorr  uunnppooppuullaarr  

wwiitthh  tthhee  mmaajjoorriittyy..  

  

22..  PPuubblliisshheerrss,,  lliibbrraarriiaannss  aanndd  bbooookksseelllleerrss  ddoo  nnoott  nneeeedd  ttoo  eennddoorrssee  eevveerryy  iiddeeaa  oorr  pprreesseennttaattiioonn  

tthheeyy  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee..    IItt  wwoouulldd  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  ffoorr  tthheemm  ttoo  eessttaabblliisshh  tthheeiirr  

oowwnn  ppoolliittiiccaall,,  mmoorraall,,  oorr  aaeesstthheettiicc  vviieewwss  aass  aa  ssttaannddaarrdd  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhhaatt  bbooookkss  sshhoouulldd  

bbee  ppuubblliisshheedd  oorr  cciirrccuullaatteedd..  

  

33..  IItt  iiss  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  ffoorr  ppuubblliisshheerrss  oorr  lliibbrraarriiaannss  ttoo  bbaarr  aacccceessss  ttoo  wwrriittiinnggss  oonn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaall  hhiissttoorryy  oorr  ppoolliittiiccaall  aaffffiilliiaattiioonnss  ooff  tthhee  aauutthhoorr..  

  

44..  TThheerree  iiss  nnoo  ppllaaccee  iinn  oouurr  ssoocciieettyy  ffoorr  eeffffoorrttss  ttoo  ccooeerrccee  tthhee  ttaassttee  ooff  ootthheerrss,,  ttoo  ccoonnffiinnee  aadduullttss  

ttoo  tthhee  rreeaaddiinngg  mmaatttteerr  ddeeeemmeedd  ssuuiittaabbllee  ffoorr  aaddoolleesscceennttss,,  oorr  ttoo  iinnhhiibbiitt  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  wwrriitteerrss  

ttoo  aacchhiieevvee  aarrttiissttiicc  eexxpprreessssiioonn..  

  

55..  IItt  iiss  nnoott  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  ttoo  ffoorrccee  aa  rreeaaddeerr  ttoo  aacccceepptt  wwiitthh  aannyy  bbooookk  tthhee  pprreejjuuddggmmeenntt  ooff  

aa  llaabbeell  cchhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  bbooookk  oorr  tthhee  aauutthhoorr  aass  ssuubbvveerrssiivvee  oorr  ddaannggeerroouuss..  

  

66..  IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ppuubblliisshheerrss  aanndd  lliibbrraarriiaannss,,  aass  gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  ppeeooppllee''ss  ffrreeeeddoomm  ttoo  

rreeaadd,,  ttoo  ccoonntteesstt  eennccrrooaacchhmmeennttss  uuppoonn  tthhaatt  ffrreeeeddoomm  bbyy  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ggrroouuppss  sseeeekkiinngg  ttoo  

iimmppoossee  tthheeiirr  oowwnn  ssttaannddaarrddss  oorr  ttaasstteess  uuppoonn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee;;  aanndd  bbyy  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  wwhheenneevveerr  iitt  sseeeekkss  ttoo  rreedduuccee  oorr  ddeennyy  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo    ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn..    

  

77..  IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ppuubblliisshheerrss  aanndd  lliibbrraarriiaannss  ttoo  ggiivvee  ffuullll  mmeeaanniinngg  ttoo  tthhee  ffrreeeeddoomm  ttoo  

rreeaadd  bbyy  pprroovviiddiinngg  bbooookkss  tthhaatt  eennrriicchh  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ooff  tthhoouugghhtt  aanndd  eexxpprreessssiioonn..    

BByy  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  tthhiiss  aaffffiirrmmaattiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  tthheeyy  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  tthhee  aannsswweerr  ttoo  

aa  ““bbaadd””  bbooookk  iiss  aa  ggoooodd  oonnee,,  tthhee  aannsswweerr  ttoo  aa  ““bbaadd””  iiddeeaa  iiss  aa  ggoooodd  oonnee..  

  

RReevviissiioonn  HHiissttoorryy  

EEnnddoorrsseedd  AApprriill  1144,,  11999988  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  FFrreeeeddoomm  ttoo  RReeaadd  

tteenneettss  ddoo  nnoott  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  aannyy  aapppprroovveedd  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  HHiigghhllaanndd  PPaarrkk  PPuubblliicc  LLiibbrraarryy..  

RReeffoorrmmaatttteedd  wwiitthhoouutt  cchhaannggee  MMaayy  11,,  22001144  

AApppprroovveedd  wwiitthh  nnoo  rreevviissiioonnss  MMaayy  99,,  22001177  

                        CCoorrrreecctteedd  aanndd  aapppprroovveedd  NNoovveemmbbeerr  88,,  22002222  

  
  

  

  

  

  


