Português
O uso das Bibliotecas Estaduais de Saitama é gratuito em princípio.
As bibliotecas são acessíveis a todos.
As bibliotecas são estabelecimentos onde é respeitado a
privacidade dos usuários.
Os livros, as revistas, e os jornais estão a disposiçaõ do público.
Kobaton

Na prefeitura de Saitama, existem duas Bibliotecas Estaduais.
Nas Bibliotecas Estaduais de Saitama os materiais são separados de acordo com as respectivas áreas.
Biblioteca Kumagaya : Encontram-se os materiais de gerais, filosofias, religiões, histórias e
geografias, línguas estrangeiros, audio-visual, ciências sociais, produções e
documentos de região e governamental.
Biblioteca Kuki : Encontram-se os materiais de ciências naturais, engenharias, artes, idiomas,
literaturas, materiais para as pessoas deficientes visuais e livros infantis.

Horas do expediente
terça~sexta-feira : 9:00~19:00
( em junho, julho, agosto, e setembro : 9:00~20:00 )
Sala infantil : 9:00~17:00
sábado, domingo, e feriados nacionais : 9:00~17:00
Urawa ponto de circulação : 9:00~17:00
Feriado da biblioteca
Todas as segundas-feiras
( A biblioteca funcionará em uma segunda-feira somente se a mesma for um feriado
nacional ou o feriado do Dia da Província de Saitama. Em compensação, não
funcionará na terça-feira seguinte.)
Todas as quartas sextas-feiras do mês ---com exceção dos meses de julho e agosto
( A biblioteca funcionará em uma quarta sexta-feira do mês somente se a mesma
for um feriado nacional. Em compensação, não funcionará na quinta-feira anterior.)
Feriados do final do ano ( 29 de dezembro ~ 3 de janeiro )
Periodos especiais da primavera e do outono ( remanejamento da biblioteca )
Urawa ponto de circulação : Fechando dia do Arquivo Préfectrale Saitama
Empréstimo da materiais
Como proceder para empréstimo do material: apresentar o cartão da biblioteca no
balção. No início do uso da biblioteca e necessário fazer a Carteira de Usuário. Para
pegar materiais emprestados, é necessário fazer um cadastro. Para isso, pedimos que
traga à biblioteca um documento com endereço e nome, por exemplo: o Cartão de
Permanência (zairyuu kaado), ou a Carteira de Saúde (hokenshou).
Cada usuário poderá emprestar por vêz, pelo prazo de 15 dias a soma de 10
volumes entre livros e revistas, da mesma forma entre 5 CDs e videos. No caso de
prorrogamento comparecer ao balcão ou telefonar , a Internet e um telefone movel
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dentro de 15 dias, trazendo os materiais. Se caso não houver o pedido destes por outro
usuário, poderá prorrogar até as por mais 1 período.

Para devolver
Trazer o material emprestado até o balcão dentro do prazo estipulado.
Aos feriados da biblioteca poderá utilizar a caixa de livros que há em frente da
entrada. Pode devolver os livros também pelo Correio. Como os materiais audiovisuais
(cd, dvd, fitas de vídeo) podem ser danificados com facilidade, pedimos para que os
devolvam diretamente no balcão. Caso queira colocá-los dentro da caixa de livros, por
favor utilizar algum material para embalá-los (como plástico-bolha, por exemplo).
O material emprestado poderá ser devolvido em qualquer biblioteca do estado de
Saitama.
Como procurar e achar os livros, revistas, CDs, DVDs, etc.
Procura-se a matéria de seu interesse através dos computadores da biblioteca ou da
através da internet ( https://www.lib.pref.saitama.jp/licsxp-opac), ou telefone móvel
(celular).
No caso de falta ou já estar em emprestado, poderá fazer solicitação a biblioteca.
Quando tiver alguma dúvida, informar ao funcionário.
Serviços de referências
Ajudamos também a procurar os dados necessários dentro desta biblioteca.
Atividade reciproca das bibliotecas
As bibliotecas públicas em Saitama fazem trocas e empréstimos das suas coleções.
Pode-se emprestar os dados das Bibliotecas Provincialis de Saitama nos balcões das
bibliotecas da sua região.
Sobre o uso de copiadoras / xérox
As cópias serão permitidas conforme a autorização do titular dos direitos autorais.
(1 cópia preto e branco = 10 ienes. 1 cópia colorida = 30 ienes.)
Antes de tirar cópias, favor preencher o "Formulário de Cópia de Materiais" (shiryou
fukusha moushikomisho) e entregá-lo no balcão da recepção.
Não serão permitidas cópias dos seus documentos pessoais, apenas dos
documentos que estão na biblioteca.
Outros
As 2 bibliotecas do estado têm serviços para cegos.
Solicitamos
Pedimos para utilizarem o material emprestado com cuidado.
danificação do material, exigimos a sua reposição.

No caso de perda ou

Jornais y revistas
Os jornais não podem emprestar. As velhas questões de revistas dentro de dois
anos podem ser emprestado.
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Lista de journalais
Idiomas
Nome de Jornais
人民日报北京版
Chinês simplificado
Chinês tradicional 留学生新聞(Chinês tradicional，Japonês)
조선신보(朝鮮新報), 동아일보 일본판(東亜日報 日本版),
Coreano
노동신문(労働新聞), 한일문화경제신문(韓日文化経済新聞)
Asahi Weekly, International New York Times, The Japan Times, The
Japan Times on Sunday, Mainichi Weekly, The New York Times
Inglês
weekday ed.
The Japan news
Francês
Le Monde
Lista de revistas
Idiomas
Nome de revistas
Chinês simplificado 中国烹饪, 中华武术, 人民文学
Chinês tradicional
亞洲週刊
Coreano
월간조선(月刊朝鮮), 그루터기（クルトギ）
Bloomberg Business Week, Car and Driver, The Economist, Foreign
Affairs, Fortune, Global environmental research, International
Preservation News, Japan railway & transport review, Japan review,
Japanese journal of European studies, Journal of rural medicine, Korea
Inglês
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

Localização
Kumagaya
Kumagaya
Kumagaya
Kumagaya
Kuki
Kumagaya

Localização
Kumagaya
Kumagaya
Kumagaya

Kumagaya

Bulletin of the center for children’s books, The Horn book magazine

Kuki

Alemán

Der Spiegel

Kumagaya

Francês

France Japon Eco

Kumagaya

Espanhol

Kyodai

Kumagaya

Português

Casa e Jardim, Claudia, Veja

Kumagaya

Os boletins informativos das prefeituras e das Associaçeõs Internacionais
Localização：Kumagaya
Nome de papeis
Cupola
Friendship News
Hello Friends
Hello Corner News
HIFA News Letter
Information Fujimino
IRUMA COM+COM
Kokusai Koryu News

Idiomas

Editores

Chinês simplificado, Coreano, Inglês, Japonês
Japonês

Kawaguchi Citizen Partnership Station
Associação Internacional de Saitama
Fujimino International Cultural Exchange
Japonês
Center
Chinês simplificado, Espanhol, Inglês, Japonês, Seção de Promoção Governamental de
Português
Cidade de Ageo
Japonês

Hidaka International Friendship Association

Chinês simplificado, Coreano, Espanhol,
Filipino, Inglês, Japonês
Chinês simplificado, Espanhol, Inglês,
Português
Japonês

Fujimino International Cultural Exchange
Center
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Iruma International Friendship Society
Iruma International Friendship Society

Kompeito
Koshigaya
Messenger
KUMAGAYA
FRIENDS
Link

Japonês

Kasukabe International Friendship Association
International Affairs, Community Activity
Support Section, Koshigaya City

Chinês simplificado, Filipino, Inglês
Chinês simplificado, Inglês

Kumagaya City Public Relations Section

Shake Hands

Bi-Culture Kids Kumgaya
Misato City Assistance for Citizen’s
Japonês, Inglês
Activity Section
Japonês
Niiza International Friendship Association
Chinês simplificado, Coreano, Espanhol, Inglês, Saitama Tourism and International Relations
Japonês
Bureau
Chinês simplificado, Espanhol, Inglês,
Associação Internacional de Saitama
Português
Japonês, informação em Japonês e inglês
Kumagaya International Friendship Association

SIFA Newsletter

Japonês

Sayama International Friendship Association

TiFA

Japonês

Toda International Friendship Association

TIFA Newsletter

Japonês

Tsurugashima International Friendship
Association

MISATO VIEW
NIFA dayori
Purara
Sai no Nakama

Chinês simplificado, Japonês, Inglês

Biblioteca Estadual de
Kumagaya Provincia Saitama
Endereço : 〒360-0014
Kumagaya-shi Hakoda 5-6-1
Telefone : 048-523-6291
Fac-símile : 048-523-6468
Como chegar : 20 minutos à pé da saida
do norte da estação de Kumagaya
( JR e Chichibu-Tetsudo ).
Tomar Kokusaijuou õnibus para
Kuzuwada, Kumagaya dome ou HakodaShako, descer
No ponto Hello Work Kumagaya mae.
Urawa ponto de circulação:
Primeiro andar, La Arquivo Préfecture de
Saitama, 4-3-18, Takasago, Urawa-ku,
Saitama-shi, 330-0063
Tel: 048-844-6165 Fax: 048-844-6166

Biblioteca Estadual de
Kuki Provincia Saitama
Endereço : 〒346-8506
Kuki-shi Shimohayami 85-5
Telefone : 0480-21-2659
Fac-símile : 0480-21-2791
Como chegar : 20 minutos à pé da saida
do oeste da estação de Kuki
( JR e Toubu-Tetsudo ).
Pégar õnibus circular, descer
No ponto Shiyakushomae.
https://www.lib.pref.saitama.jp/
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