Carteira da biblioteca

Fotocópias

Qualquer pessoa que reside, trabalha ou estuda

Se quiser tirar cópias do material da biblioteca,

dentro da prefeitura de Aichi poderá solicitar a

poderá utilizar a copiadora, preenchendo um

14-16, Kouraku 1-chome, Minato-ku,

carteira

de

leitor

da

formulário. A fotocópia é limitada para obras com

Nagoya, 455-0014 Japan

empréstimo,

favor

trazer

Tel: (052) 651-9249

identificação para confirmar seu nome e endereço,

A

Fax: (052) 651-9250

procedimento necessário para a emissão da

(self-service) por ¥10 a página (tamanhos: A3, A4,

carteira.

B4, B5). Cópias

Seu cartão poderá ser usado em qualquer biblioteca

disposição por ¥50 a página (tamanhos: A4, B5) ou

pública da cidade de Nagoya.

por ¥80 a página (tamanhos: A3, B4).

Empréstimos

bibioteca.
um

No

primeiro

documento

de

direitos autorais.
copiadora

deve

ser

operada

por

conta

coloridas também estão à

Você poderá pegar emprestado até 6 livros, 3
★Horário de Atendimento★

materiais audio-visuais e 3 conjuntos kamishibai de
uma só vez. A maioria dos materiais podem ser

Acervos

9:30h ~ 19:00h (Terça à Sábado)
9:30h ~ 17:00h (Domingos e Feriados

emprestados por 2 semanas.

Nacionais)

A renovação pode ser feita uma vez, exceto

As obras das estantes estão à disposição para

materias em lista de espera ou atrasados.

leitura. Se você quiser ler material especial que

Todos os livros e materiais podem ser devolvidos

estão armazenados, favor preencher o formulário e

★Fechados★

para qualquer biblioteca públida da cidade de

levar até o balcão.

Segundas (se Feriado Nacional, próximo

Nagoya. Quando a biblioteca estiver fechada,

dia útil)

pedimos por favor que coloque-os na caixa de

Terceira Sexta-feira do mês
(todos os meses, exceto Feriados
Nacionais)

devolução do lado externo (exceto materiais
audio-visuais).

Reservas
Se a obra não estiver na estante, você poderá
solicitar. Receberá notificação quando o item
estiver disponível.

Ano Novo (29/Dez – 04/Jan)
Inventário (5 dias em outono)

