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Untuk memperingati Hari Buku Dunia pada tang-
gal 23 April, bulan lalu kami mengadakan Book’s 
Day Out, di mana selama sebulan kami mengada-

kan berbagai kegiatan yang mengangkat buku dan literasi.  
Acara berlangsung dengan sangat menyenangkan.  Kami 
mendapat banyak dukungan dan partisipasi dari anggota, 
kawan dan kerabat C2O.  Reportasenya bisa dibaca di hal. 
4-5.  

Bulan ini,  kami sedikit melanjutkan kegiatan pemutaran 
Books to Film setiap Sabtu dan Minggu sore, diselingi den-
gan kegiatan-kegiatan lainnya.    

Tanggal 15 Mei, akan ada bedah buku Garis Batas dan 
pemutaran !lm bersama penulisnya Agustinus Wibowo 
dan komunitas GoodReaders Surabaya (hal. 3).    Semen-
tara akhir bulan, tanggal 29 Mei, kami akan memutar !lm 
Walerian Borowczyk bersama Pak Slamet Abdul Sjukur.

Sekali lagi terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat 
selama ini dalam mendukung kelangsungan kegiatan kami.  
Segala kekurangan, komentar dan lainnya, bisa disampai-
kan di meja sirkulasi atau email kami di c2o.library@ya-
hoo.com

Selamat membaca!



Sekali lagi kami menda-
pat limpahan sumbang-

an buku dari anggota, te-
man dan pengunjung C2O: 
Antonio Carlos, Sri Pau-
lina, Andriew Budiman, 
Pundi Triardi.  Banyak 
terima kasih! 

Daripada rusak dan 
tidak terbaca di ru-

mah, Anda bisa menyum-
bangkan buku/majalah/
jurnal Anda ke C2O, untuk 
dijaga kelestariannya dan 
dimanfaatkan orang lain. 
Materi sumbangan akan 
disesuaikan dengan fokus 
dan koleksi kami, terutama 
yang bertema sejarah, sas-
tra dan budaya.  Materi 
yang tidak diseleksi akan 
kami  sumbangkan ke per-
pustakaan/taman baca lain-
nya, atau kami jual untuk 
fundraising. 

Kami juga menerima 
kiriman buku langsung 
dari penerbit untuk kami 
resensi. Buku dapat dise-
rahkan langsung ke C2O, 
Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 
60264, selama jam buka. 
Untuk informasi lebih lan-
jut, email kami di:
c2o.library@yahoo.com.

SUMBANGKAN BUKU!



Penduduk desa Af-
ghan setiap hari 
memandang ke 

“luar negeri” yang hanya 
selebar sungai jauhnya. 
Memandangi mobil-mobil 
melintas, tanpa pernah 
menikmati rasanya duduk 
dalam mobil. Mereka me-
mandangi rumah-rumah 
cantik bak vila, sementara 
tinggal di dalam ruangan 
kumuh remang-remang 
yang terbuat dari batu dan 
lempung. Mereka meman-
dangi gadis-gadis bercelana 
jins tertawa riang, semen-

tara kaum perempuan mer-
eka sendiri buta huruf dan 
tak bebas bepergian. 

Negeri seberang begitu 
indah, namun hanya fanta-
si. Fantasi yang sama mem-
bawa Agustinus Wibowo 
bertualang ke negeri-negeri 
Asia Tengah yang miste-
rius. Tajikistan. Kirgizstan. 
Kazakhstan. Uzbekistan. 
Turkmenistan. Negeri-
negeri yang namanya semua 
berakhiran “Stan”. Per-
jalanan ini bukan hanya 
mengajak Anda mendaki 
gunung salju, menapaki 

padang rumput, menyerapi 
kemegahan khazanah tra-
disi dan kemilau peradaban 
Jalan Sutra, ataupun ber-
nostalgia dengan simbol-
simbol komunisme Uni 
Soviet, tetapi juga menguak 
misteri tentang takdir ma-
nusia yang terpisah dalam 
kotak-kotak garis batas. 

Petualangan Agustinus 
Wibowo di buku ini seakan 
mengajak kita untuk masuk 
dan melihat sendiri tempat-
tempat yang selama ini 
tersembunyi di peta dunia. 
– Andy F. Noya 



Di tahun pertama Book’s Day Out, 
kami memfokuskan pada sosial-

isasi dan peningkatan kesadaran akan 
keberadaan berbagai tempat literasi di 
Surabaya, serta pendekatan projek yang 
partisipatif and interaktif.

Untuk itu, highlight utama kali ini 
adalah pembuatan Peta Buku Surabaya, 
peta kota yang dapat menunjukkan lokasi 
tempat-tempat yang berhubungan dengan 
buku di Surabaya, dan projek Postcards 
from Bookworms, projek kolektif di mana 
khalayak umum dapat menginterpretasi-
kan buku melalui kartu pos.  

Diluncurkan pada Hari Buku Dunia, 
Sabtu, 23 April 2011, versi pertama Peta 
Buku Surabaya  mendata 15 perpustakaan/
taman baca, 18 toko buku, dan 4 kompleks 
buku bekas.  Peta ini dibuat dalam bentuk 
kertas yang dapat dibawa ke mana-mana 
sebagai panduan berisi peta, alamat, dan 

informasi masing-masing tempat seperti 
jam buka, no. telpon, jenis koleksi, dan lain 
sebagainya.  

Tentunya, masih banyak kekurangan 
dalam peta ini, dan versi yang telah kami 
luncurkan barulah versi dra" pertama. 
Dari berbagai masukan dan komentar, 
kami mendapat informasi bahwa ada ki-
ra-kira 350 taman baca masyarakat yang 
tersebar di Surabaya. Selain itu, ada ber-
bagai toko buku yang terlewatkan Versi 
PDF (dapat diunduh dan dicetak gratis) 
dan Google Maps juga tersedia online di:  
http://c2o-library.net/bookmap/

Di akhir bulan Maret, Perpustakaan C2O 
mengundang khalayak umum untuk men-
girimkan kartu pos mengenai buku.  Karena 
acara ini diumumkan melalui internet dan 
jejaring sosial, ada puluhan kartupos yang 
dikirimkan teman dan kerabat C2O, dari 
dalam maupun luar negeri: Yogyakarta, Se-



marang, Makassar, Jakarta, Solo, Prancis dan 
Australia.  Buku yang dibahas pun sangat be-
ragam, dari novel, !lsafat, buku sejarah, zine, 
tulisan sendiri, komik, buku panduan, dsb.  
Selain untuk mendapatkan rekomendasi 
buku secara personal, projek ini juga dimak-
sudkan untuk mendorong kita memikirkan 
dan merumuskan buku yang kita baca, baik 
secara teks maupun visual.

Saat ini kami sedang dalam proses mendo-
kumentasikan setiap kartupos. Semua kartu-
pos yang terkirim dalam putaran pertama ini 
akan kami kompilasikan dalam bentuk PDF. 
Nantikan beritanya!

Kunjungi:
http://postcardsbookworms.tumblr.com

Festival juga dimeriahkan dengan acara 
bookswap (barter buku), lapakan read@
place, fundraising bake sale, dan sablonase 
gratis oleh Garasi 337.  Selain itu, ada berba-
gai aktivitas lainnya selama sebulan seperti 
nonton bareng Books to Films, workshop 
membuat Postcards from Bookworms, pe-
luncuran buku 30 Hari Keliling Sumatra 
karya Ary Amhir, dan talkshow di radio 
Colors 87.7 FM. 

Banyak terima kasih atas partisipasi dan 
dukungannya!  Ada banyak sekali masukan 
berharga dan pengalaman tak terlupakan 
dari festival ini.  Mohon maaf atas segala 
kekurangan; kami tunggu segala komentar 
dan kritiknya di c2o.library@yahoo.com



One Flew Over 

the Cuckoo’s Nest

The Big Sleep Garis Batas 

Apocalypse Now



Norwegian Wood Woman in the Dunes 

Contes immoraux Goto, Island of Love
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