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Phiên bản tiếng Việt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian mở cửa  

 9:00～19:00 ( 9:00～20:00 Tháng 6 đến tháng 9 )  

9:00～17:00 (Phòng trẻ em, Urawa Bunshitsu (điểm phát hành )) 

9:00～17:00 （Thứ bảy / chủ nhật / ngày lễ）   

 

Đóng  

Thứ hai. Nếu thứ hai là ngày lễ hoặc Ngày Công dân Tỉnh, thứ ba đóng cửa. 

Thứ sáu thứ tư của mỗi tháng. Thứ sáu thứ tư của các tháng 7 - 8 vẫn mở cửa. 

Nếu ngày thứ sáu thứ tư là ngày lễ hoặc Ngày Công dân Tỉnh, thứ năm đóng cửa. 

Nghỉ tết dương lịch (Ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1) 

Mùa xuân và mùa thu kỳ kiểm kê đặc biệt. 

Những ngày kết thúc của Văn phòng lưu trữ tỉnh Saitama. (Urawa Bunshitsu(điểm phát hành)) 

 

Cách mượn tài liệu thư viện 

Vui lòng mang theo tài liệu thư viện mà bạn muốn và thẻ thư viện của bạn tại quầy. Vui lòng 

điền vào mẫu đơn xin thẻ thư viện và mang theo một giấy chứng minh nhân dân và địa chỉ của 

bạn, chẳng hạn như Thẻ Residence, Chính sách Bảo hiểm Y tế, bằng lái xe ô tô hoặc các loại 

thường tự, đến quầy khi bạn mượn tài liệu lần đầu tiên. Bạn cứ ai cũng có thể mượn 10 cuốn sách 

và tập chí và 5 CD / DVD trong thời gian 15 ngày. 

 Nếu bạn muốn giữ tài liệu quá thời hạn, hãy mang chúng đến quầy hoặc gọi cho chúng tôi trong 

vòng 15 ngày. Gọi điện hoặc đăng ký qua internet có thể gia hạn thời gian mượn tài liệu.  Nếu 

không có người khác đặt mượn tài liệu đó, bạn có thể gia hạn 1 lần. 

 

Cách trả lại tài liệu thư viện  

Vui lòng trả lại trước ngày thứ 15. Ngày thư viện đóng cửa, vui lòng trả tài liệu vào thùng trước 

cửa. Bạn cũng có thể trả lại bằng đường bưu điện. CD / DVD vui lòng trả tại quầy thư viện. Nếu 

không, vui lòng đóng gói kỹ bởi đây là những thứ dễ vở, hỏng hóc. 

Kobaton 

Thư viện tỉnh Saitama là miễn phí cho tất cả mọi người! 

 Các thư viện tôn trọng quyền riêng tư của người dùng! 

Bạn được tự do sử dụng sách, báo, tạp chí và những thứ 

tương tự trên các kệ. 

Có hai thư viện tỉnh ở tỉnh Saitama. Mỗi thư viện đều có tài liệu khác nhau của các lĩnh 

vực 

Thư viện Kumagaya có Triết học, Tôn giáo, Lịch sử, Địa lý, Khoa học Xã hội, Công 

nghiệp và Thương mại, Phương tiện truyền thông của Saitama, Tài liệu đa ngôn ngữ 

và phim 16 milimet. 

Thư viện Kuki có Khoa học, Công nghệ, Nghệ thuật, Ngôn ngữ, Văn chương, Sách 

chữ nổi Braille và Sách dành cho trẻ em.Sách dành cho trẻ em và Sách dành cho 

nghiên cứu văn học thiếu nhi 
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 Bạn có thể trả lại các tài liệu bạn mượn ở các thư viện tỉnh Saitama (Kumagaya, Kuki, hoặc Urawa 

Bunshitsu (điểm phát hành)). 

Nếu bạn trả lại tài liệu quá muộn, bạn sẽ không thể mượn tài liệu đươc nửa. 

 

Cách tìm kiếm tài liệu thư viện 

Bạn có thể tìm kiếm các tài liệu thư viện bằng cách sử dụng máy tính trong thư viện, Internet 

(https://www.lib.pref.saitama.jp/licsxp-opac) hoặc điện thoại di động. 

Nếu tài liệu không có trong thư viện hoặc được mượn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi đặt hàng 

chúng. 

 

Dịch vụ tham khảo  

Vui lòng hỏi nhân viên thư viện để được trợ giúp khi bạn tìm kiếm tài liệu hoặc thông tin. 

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cho mục đích nghiên cứu và nghiên cứu qua 

e-mail. 

  * Chúng tôi không được phép trả lời những câu hỏi đặc biệt về luật pháp và khoa học y khoa.  

 

Internet 

 Xin vui lòng hỏi tại quầy. Bạn có thể sử dụng nó trong 30 phút mỗi lần.  

Freespot (Wi-Fi miễn phí ) hiện có. 

 

Các mang lưới hoạt động hợp tác của thư viện 

Trong số các thư viện công cộng ở Saitama, các khoản vay liên thư viện và trao đổi thông tin 

được tiến hành. Bạn có thể sử dụng các tài liệu của thư viện tỉnh Saitama tại thư viện trong khu 

phố của bạn miễn phí. 

 

Dịch vụ photocopy  

Bạn có thể sao chụp các tài liệu trong thư viện trong các giới hạn của Luật Bản quyền. Bạn không 

được phép sao chụp tài liệu của chính bạn trong thư viện. 

Phí photocopy màu đen trắng là 10 yên, photocopy màu là 30 yên mỗi tờ. 

Vui lòng điền vào mẫu đơn tại quầy trước khi bạn sao chụp. 

 

Khác 

Thư viện tỉnh Saitama có dịch vụ đọc sách bằng cách bổ nhiệm cho người khiếm thị. 

 

Yêu cầu từ thư viện 

Nếu bạn làm mất hoặc làm hỏng kỳ tài liệu thư viện, bạn được yêu cầu thay thế chúng. 

 

Danh sách báo và tạp chí 

Bạn không thể mượn báo. Bạn có thể mượn tạp chí được phát hánh trong 2 năm gần đây (trừ số 

mới ra). 

 

Báo 

Ngôn ngữ Tên báo Địa điểm 

Tiếng Trung giản 人民日报北京版 Kumagaya 
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thể 

Tiếng Trung phồn 

thể 
留学生新聞 (Tiếng Trung giản thể / Tiếng Nhật) Kumagaya 

Tiếng Hàn 
조선신보（朝鮮新報）, 동아일보 일본판（東亜日報日本版）,  

노동신문（労働新聞), Asia 觀光經濟新聞 
Kumagaya 

Tiếng Anh 

Asahi Weekly, International New York Times, The Japan Times, The Japan Times on 

Sunday, Mainichi Weekly, The New York Times Weekday ed. 
Kumagaya 

The Japan news Kuki 

Tiếng Pháp Le Monde Kumagaya 

Tạp chí  

Ngôn ngữ Tên tạp chí Địa điểm 

Tiếng Trung giản 

thể 
中国烹饪, 中华武术, 人民文学 Kumagaya 

Tiếng Trung phồn 

thể 
亞洲週刊 Kumagaya 

Tiếng Hàn 월간조선（月刊朝鮮）, 그루터기（クルトギ） Kumagaya 

Tiếng Anh 

Bloomberg Business Week, Car and Driver, The Economist, Foreign Affairs, Fortune, 

Global environmental research, International Preservation News, Japan railway & 

transport review, Japan review, Tiếng Nhật journal of European studies, Journal of 

rural medicine, Korea and the world economy, Library Journal, The Library Quarterly, 

Nature, The New Yorker, Popular Science, Progress in Informatics, Scientific 

American, Taiwan Review, Time, Vogue, Zoological Science 

Kumagaya 

Bulletin of the Center for Children’s Books, The Horn Book magazine  Kuki 

Tiếng Đức Der Spiegel Kumagaya 

Tiếng Pháp France Japon Eco Kumagaya 

Tiếng Tây Ban Nha Kyodai Kumagaya 

Tiếng Bồ Đào Nha Casa e jardim, Claudia, Veja Kumagaya 

Thông tin tú hành chính quận và hiệp hội giao lủ quốc tế           Địa điểm: Kumagaya  

Tên báo Ngôn ngữ Nhà xuất bản 

Tomo×Tomo Tiếng Nhật, Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Anh 

Kawaguchi city Cooperative promotion 

department symbiosis person in charge of multi 

cultures 

Friendship news Tiếng Nhật Saitama International Association 

Hello Friends Tiếng Nhật Fujimino International Cultural Exchange Center 

Hello Corner News  
Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Tây 

Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha 
Jichishinko-ka, Ageo City 

HIFA News Letter Tiếng Nhật 
Hidaka International Friendship 

Association 

Information Fujimino 

Tiếng Nhật, Trung Quốc, Tiếng Hàn, Filipino, 

Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào 

Nha 

Fujimino international cultural exchange 

center 

IRUMA COM+COM 
Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, 

Tiếng Bồ Đào Nha 

Iruma City,  Iruma International Friendship 

Society 
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Kokusai Koryu News Tiếng Nhật Iruma International Friendship Society 

Kompeito Tiếng Nhật 
Kasukabe International Friendship 

Association 

Koshigaya Messenger Trung Quốc, Tiếng Anh, Filipino 
Community Activity Support Section, Koshigaya 

City 

KUMAGAYA FRIENDS Trung Quốc, Tiếng Anh Public Relations Section, Kumagaya City 

Link Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Nhật Bi-Culture Kids Kumagaya 

MISATO View Tiếng Anh, Tiếng Nhật Assistance for Citizen's Activity Division, Misato City 

NIFA dayori Tiếng Nhật Niiza International Friendship Association 

Puｌaｌa 
Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, 

Tiếng Tây Ban Nha 

The Saitama Tourism and International Relations 

Bureau International Exchange Center 

Sai no Nakama 
Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Tây 

Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha 
Saitama International Association 

Shake Hands 
Tiếng Nhật （Tiếng Nhật, Tiếng 

Anh） 

Kumagaya International Friendship 

Association 

SIFA Newsletter Tiếng Nhật Sayama International Friendship Association 

TiFA Tiếng Nhật Toda International Friendship Association 

TIFA Newsletter Tiếng Nhật 
Tsurugashima International Friendship 

Association 

 

https://www.lib.pref.saitama.jp/ 2019.4 

Thư viện Kumagaya 

 5-6-1, Hakoda, thành phố Kumagaya, 360-0014 

Điện thoại : 048-523-6291 Fax：048-523-6468 

 Đi bộ 20 phút từ lối ra phía Bắc của ga 

Kumagaya (đường JR Takasaki, đường Chichibu). 

  2 phút từ bến xe buýt (Hello Work Kumagaya 

mae) của xe buýt Kokusai Juo đi đến Kuzuwada, 

Vòm Kumagaya hoặc Hakoda-shako.  

Urawa Bunshitsu (điểm phát hành) 

Trên tầng 1 của Lưu trữ tỉnh Saitama (Kho chứa 

các tài liệu hành chính lịch sử) 

4-3-18, Takasago, Urawa-ku, thành phố Saitama, 

330-0063 

Điện thoại: 048-844-6165 Fax: 048 -844-6166 

Thư viện Kuki 

85-5, Shimohayami, thành phố Kuki, 346-8506  

Điện thoại 0480-21-2659  Fax：0480-21-2791 

 Đi bộ 20 phút từ lối ra phía Tây ga Kuki (đường 

JR Utsunomiya, đường Tobu Isesaki)  hoặc  bạn 

có thể đi bằng xe buýt chạy cố định trong thành 

phố (một bến xe buýt Shiyakusho Mae) để đến 

thư viện. 

 


