Para emprestar livros:
Registro
O empréstimo é gratuito para quem reside, trabalha ou estuda na cidade de
Fukuyama ou Fuchu , Jinseki Kouguen-cho, Onomichi, Kasaoka,Ibara,Mihara,Sera-cho
.
Preencha o requerimento do cartão da biblioteca. Para verificação de seu nome e
endereço, o senhor(a) deverá apresentar um documento que os comprove, como o cartão
de registro de estrangeiro, a carteira de motorista e cartão de estudante, etc.
O cartão da biblioteca será emitido imediatamente.
O cartão da biblioteca poderá ser utilizado em todas as bibliotecas da cidade de
Fukuyama.
O cartão da biblioteca do aluno(a) da escola primária devem ser feito pelo pai ou mãe do
aluno(a).

Empréstimo
Cada usuario poderá emprestar até 10 livros (incluído CD ou Vídio , DVD ).
Depois de escolher os livros, leva os livros e o cartão ao brcão de empréstimo.
Na biblioteca de Fukuyama ou Matusana tem a maquina de empréstimo automático.

Devolução
Os livros emprestados poderão ser devolvidos em qualquer uma das biblioteca da
cidade de Fukuyama.( Chuou Toshokan, Matsunaga Toshokan, Hokubu Toshokan,
Toubu Toshokan, Numakuma Toshokan, Shinichi Toshokan, Kan-nabe Toshokan).
Traga apenas os livros e entregue-os ao barcão.
Caso

o

biblioteca

estiver

fechada,

entregue

os

livros

na

caixa

de

retorno(HenkyakuPosto), mas não pode colocar CD ou Vídio, DVD nesta caixa.

Renovar um empréstimo:
Pode-se renover seu empréstimo apenas uma vez, desde que não haja reserva livro
emprestado e nem a sua devolução esteja atrasada, durante duas semanas.
O senhor(a) poderá fazer renovação por Internet e OPAC.
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Como procurar um livro?
Poderá procurar um livro de interesse de todos livros da biblioteca com a ajuda de
Internet e OPAC.

Reserva
Utilize o serviço de reserva quando o livro que deseja estiver emprestado a outro
usuário.A reserva poderá ser feita 10 livros pelo Internet ou OPAC.Também, se não
haver o livro na biblioteca de cidade de Fukuyama, poderá requerer para comprar o
livro.(Não poderão ser requeridos revistas e CD ou DVD.)

Horário de funcionamento:
Chu-ou Tshokan (Biblioteca Central)
das 10:00hs às 19:00hs
Matsunaga/Hokubu/Toubu/Numakuma/Shin-icni/ Kan-nabe Toshokan
das 10:00hs às19:00hs (de segunda a quinta-feira)
das10:00hs às 18:00hs (sabado,domingo,feriado)

Dia de fechamento
Chuou Toshokan
de 29 de dezembro à 3 de janeiro, período de vistória no prédio
Matsunaga/Hokubu/Toubu/Numakuma/Shin-icni/Kan-nabe Toshokan
todas as sextas-feiras, de 29 de dezembro à 3 de janeiro, período de vistória no
prédio
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