Lanjut Najwa Shihab
1. Pelatihan bagi pustakawan bisa melalui perpusnas.
2. Karena kekuarangan buku paket sering kali di simpan di perpustakaan dan banyak sekali. Untuk
pengembangan perpustakaan, bisa hubungi Pusat Pengembangan Perpustakaan.
3. Papua dari Merauke, Perpustakaan sekolah, ada dipojok, tidak dipakai, seringkali bahkan dipakai
ruang kelas, walau jargonnya jantungnya pengetahuan. Dana seringkali tidak mendapat bagian
untuk pengembangan pendidikan melalui perpustakaan. Saat ini ada gerakan Merauke
membaca. Taman pintar kampung, saat ini perpustakaan di Merauke masih manual, kesulitan
mendapatkan buku yang baru, untuk itu butuh bacaan yang cukup untuk masyarakat pedesaan
di Papua.
4. Papua dari Dinas Perpustakaan Papua. Saat ini program perpustakaan aktif mengkampanyekan
setiap hari membaca buku minimal 15 menit. Kalau seminar jangan sekedar lihat HP saja.
5. …melalui cara bagaimana, ada 4 variabel, bagaimana lembaga kuat, system yang dibangun, SDM
internal sendiri, Perpustakaan bisa memaksa orang untuk membaca, orang yang menghargai
proses pasti kuat. Pembangunan karakter, bagaimana membangun karakter.
6. Dede dari Jambi, pustakawan sudah dirasakan sama yang lain, tunjangan pustakawan sudah
cukup besar. Jangan disalahkan pustakawan secara individu. Saat ini banyak sekolah yang
membutuhkan perpustakaan
7. Mustafa, kita harus menginventarisir permasalahan, dari aspek teknis, aspek manajerial, aspek
kebiijakan. Kebijakan kurang mendukung pengembangan dari pustakawan. Kewenangan masuk
urusan pendidikan, tapi tidak dicerminkan dari kebijakan daerah pendidikan. Nomenklatur dari
perpustakaan nasional perlu ditinjau ulang, hanya dilihat membaca tapi tidak indikator budaya
membaca. Persoalan teknis
8. Setiap tanggal 17 gratis Menteri BUMN bisa mengirim buku gratis dengan pendekatan bicara
informal langsung dengan Presiden. Lalu, pertemuan acara talkshow, bertemu dengan Gubernur
Lampung dan DPRD, dari talkshow melobi untuk dukungan perpustakaan untuk kebijakan jangka
panjang melalui perda.
9. Perpustakaan tidak butuh jendela, tapi perpustakaan jendela itu sendiri. Perpustakaan itu kata
kerja, bukan sekedar ruang, tapi menumbuhkan ide-ide inovatif melalui perpustakaan yang
dimotori oleh pustakawan. Perpustakaan Nasional RI menyediakan ruang untuk FTBM dalam
mengembangkan secretariat dan program dengan fasilitas perpusnas.
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