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Jumat, 27 Maret 2015

Harian SURYA 13 Oktober 2014

C20 Library, Gudang Buku Langka
Terlengkap di Surabaya
Senin, 13 Oktober 2014 01:21 WIB

Berita utama tentang perpustakaan umum non pemerintah di Surabaya. 

SURYA, SURABAYA - Nama C2O Library makin populer di kalangan pecinta buku
Surabaya. Perpustakaan ini dianggap istimewa karena memiliki koleksi yang tidak banyak
ditemukan di perpustakaan umum di Kota Pahlawan ini. Utamanya literatur luar negeri dan
buku-buku Indonesia berumur tua yang sudah langka.

Perpustakaan ini didirikan oleh cewek bernama Kathleen Azali tahun 2008 silam. Ia
menyulap rumahnya menjadi bangunan terbuka untuk umum. Ribuan buku ia siapkan
untuk memanjakan para penggemar buku yang datang berkunjung.

Anitha Silvia, relawan yang Sabtu (11/10) kemarin bertugas menjaga C20.

Anitha mengungkapkan, keberadaan C2O berangkat dari idealisme untuk
mendistribusikan pengetahun. Secara umum perkembangan perpustakaan sudah sangat
pesat. Karena itu C2O ingin memberikan sesuatu yang berbeda, yang tidak ada di
perpustakaan umum. Utamanya literatur dunia klasik, berbahasa Inggris. Buku-buku jenis
ini jarang ditemui di perpustakaan umum, bahkan toko buku besar sekali pun.

Kebanyakan pengunjung berasal dari kalangan mahasiswa dan ekspatriat yang tinggal di
Indonesia. Namun belakangan ini muncul pelanggan dari kalangan pelajar dan dari lintas
generasi. ”Kami ada pelanggan berusia 80 tahun, tapi ada juga yang masih anak-anak.
Jadi sudah lintas generasi,” tambah Anitha.

Para ekspatriat tidak menduga ada perpustakaan yang koleksi mirip di negaranya. Mulai
dari sejarah, politik, sastra, hingga filsafat.
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Seberapa lengkap koleksinya? Bagaimana pula C20 memperoleh buku-buku itu? Seperti
apa jaringannya? Silakan baca selengkapnya di Harian SURYA edisi 13 Oktober 2014.

Bagikan juga pengalamanmu berkunjung ke C20 melalui Facebook SURYA atau Twitter
SURYA.

SURYA edisi e-paper juga dapat dibeli murah melalui WayangForce maupun GetScoop.
(day)
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