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TENTANG KAMI
Pustakalana merupakan Perpustakaan Anak 
dan Ruang Terbuka, yang saat ini berlokasi 
di Simpul Space #3 - Bandung Creative City 
Forum.  Sebagai perpustakaan komunitas, 
organisasi kami bersifat nonprofit dan 
dijalankan sepenuhnya oleh relawan. 

Keberadaan Pustakalana diharapkan dapat 
menjadi tempat di mana orangtua (atau 
pendamping anak lainnya) dapat 
meluangkan waktu bersama anak untuk 
membaca bersama, menjadi alternatif 
tempat baik bagi anak maupun untuk 
orangtua agar dapat bermain dan saling 
bertukar pikiran, serta mendapatkan akses 
mudah untuk bisa membaca buku-buku 
bermutu. 

MEMBERSHIP
Pustakalana terbuka untuk umum: 
dengan biaya kunjungan per anak 
Rp.10.000 untuk membaca sepuasnya 
di tempat pada hari yang sama. 

Untuk menikmati akses peminjaman 
buku, ada beberapa tipe membership 
yang dapat dipilih: 

UNTUK INFO / KERJASAMA 

COMMUNITY-BASED CHILDREN'S LIBRARY 
www.pustakalanalibrary.org 
blog.pustakalanalibrary.org

PUSTAKALANA
CHILDREN'S

LIBRARYKOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pustakalana saat ini memiliki 6.000 koleksi buku, 
yang bervariasi, baik bagi anak (sebagai fokus 
kami), remaja, juga dewasa, dalam kategori fiksi 
maupun non-fiksi. Pustakalana menyediakan
buku-buku anak dalam bahasa Indonesia, Inggris, 
bilingual (Indonesia-Inggris), Jerman, Prancis, dan 
Mandarin. 

Jenis-jenis buku yang kami miliki, yaitu: 

Anak: Wordless Book, Board Book, Concept Book, 
Picture Book, Early Reader Book, Chapter Book, 
Novel (pre-teen dan young adults). 

Dewasa: Parenting, fiksi dan non-fiksi. 



KEGIATAN RUANG TERBUKA 

Setiap bulannya, terdapat 5 hingga 8 kegiatan 
rutin dan non-rutin yang diadakan 
Pustakalana. Antara lain:

KINDER CLUB

Pustakalana bekerjasama dengan Kelompok 
Dongeng Bengkimut mengadakan sesi 
storytelling dan membuat prakarya bersama 
berdasarkan buku yang dibacakan. Kegiatan 
ini untuk anak usia 3-6 tahun. 

PARENTS CLUB

Pustakalana Parents Club adalah ajang berbagi 
ilmu mengenai parenting melalui workshop atau 
seminar untuk para orang tua, kerap 
mengundang komunitas atau pakar yang 
memang ahli mengenai topik yang diangkat. 

School Visit 
Kami menerima kunjungan dari sekolah untuk 
dapat memperkenalkan tentang konsep 
perpustakaan, cara merawat buku, dan beberapa 
kegiatan penunjang untuk siswa PG, TK, dan SD. 

Reading corner 
Pustakalana menyediakan layanan pojok baca 
dalam kegiatan ulang tahun anak. seminar 
orangtua, reuni, pernikahan, dll.

Explorer Club 
Berpetualang ke tempat baru untuk pengalaman 
langsung mengobservasi alam. 

Books Club 
Diperuntukkan untuk usia 15 tahun ke atas, 
kegiatan ini diadakan 1 bulan sekali di sebuah 
ruang terbuka hijau. Ayo bawa buku dan ceritakan 
bersama kawan baru di kegiatan ini. 

Mother Goose Club 
Diperuntukkan untuk anak usia 18 bulan - 30 bulan, 
adik-adik diajak mengenal beragam nursery 
rhymes, cerita pendek, kegiatan eksplorasi melalui 
sensory play.

Pengunjung diberi kebebasan untuk 
mengeksplorasi koleksi buku dan mainan yang 
ada di dalam ruangan Pustakalana. Member 
dapat meminjam pulang koleksi perpustakaan, 
sementara pengunjung biasa hanya bisa 
membaca di tempat dengan dikenakan biaya 
Rp. 10.000/ untuk membaca sepuasnya di hari 
yang sama. 

Untuk mengetahui koleksi buku di Pustakalana, 
pemustaka dapat mengakses OPAC Pustakalana 
di www.pustakalanalibrary.org. 

OPAC (Online Public Access Catalog) adalah 
katalog perpustakaan online yang dapat diakses 
oleh publik dimana saja kapan saja. Bagi 
member Pustakalana, OPAC ini juga 
memberikan kemudahan untuk pengecekan 
informasi buku yang sedang mereka pinjam dan 
mengetahui tenggat waktu pengembalian buku. 

Jam Layanan Perpustakaan 
Selasa - Jumat: 09.30 - 16.00 WIB 
Sabtu: 11.30 - 17.00 WIB 
Minggu - Senin dan Libur Nasional tutup 

Persyaratan Membership 

LAYANAN PERPUSTAKAAN 

Mengisi formulir membership di 

Pustakalana 

Memilih jenis membership yang sesuai 

dengan kebutuhan pemustaka 

Bagi member anak, data formulir 

menggunakan data orang tua 

Bersedia menaati peraturan Pustakalana 


