INFORMAÇÕES

Serviço de Consulta
○ Auxiliamos na procura de livros para sua
pesquisa.
○ Pesquisa em relação a mapas de Gifu ->
Balcão de mapas locais (2º andar)
○ Pesquisa de livros infantis -> Balcão 1 (1º
andar)
○ Consulta geral-> Balcão 2 (1º andar)
○ Atendemos também via telefone, e-mail, fax
ou carta.

■Horário de funcionamento
Terça a sexta das 10h às 20h
Sábados, domingos e feriados das 10h
às 18h
■Fechado
Segunda (caso o feriado seja segunda
estará fechado no dia seguinte)
Manutenção: última sexta-feira do mês.
Ano novo
Outros: revisão geral dos livros.
■Acesso
15 min. a pé da estação Nishi Gifu JR

Português

【Utilização da Biblioteca】
○ Os livros que estão nas prateleiras podem
ser consultados livremente.
○ Para localizar um livro utilize os terminais de
pesquisa ou pergunte a um dos funcionários
do balcão 2.

Gifu bus
Da estação Gifu JR, linha Kano Danchi
Com destino a Ichihashi, descer no
ponto “Ken Bijutsukan”, 3 min. a pé

Empréstimo e Devolução
〈Cartão de Devolução〉

Serviço de Cópia

Utilização da
Biblioteca

○ É possível tirar cópia dentro do aceitável pela
lei de direitos autorais. (alguns livros não
podem ser copiados)
○ Quando quiser tirar cópia de parte do livro,
deve-se preencher a formulário com os dados
necessários e apresentar no balcão 2 ou no
balcão de mapas provinciais.
○ É possível tirar cópias em preto e branco e
colorido.

○ É necessário ter o cartão de devolução para
emprestar livros, revistas e material de
audiovisual.
○ Preencher o formulário de inscrição do cartão
de empréstimo com os dados necessários e
anexar um comprovante de residência
(cartão do seguro, carteira de motorista e
outros) e entregar no balcão 1- balcão de
emissão do cartão de empréstimo. Assim o
cartão de empréstimo será emitido.

〈Empréstimo〉
○ Apresentar o livro e o cartão de empréstimo
no balcão de “empréstimo”.
○ Fora o balcão de “empréstimo”, é possível
fazer o empréstimo nos terminais de
empréstimo automáticos localizados em
frente ao balcão 1.
○ A quantidade de itens que podem ser
emprestados por pessoa são: até 10 livros,
até 3 materiais de audiovisual e até 3 livros
grandes de desenho ou kami shibai)
○ Alguns livros de referência, material regional,
jormais, revistas e material de audiovisual
não podem ser emprestados.

Serviço de Reserva
○ É possível fazer reserva de livros que estejam
emprestados, revistas e material audiovisual
○ A reserva pode ser feita através da home
page, dos terminais de consulta e no balcão 2
da biblioteca. (para fazer reserva através da
home page e dos terminais de consulta é
necessário ter o cartão de empréstimo e a
senha)
○ É possível reservar no máximo de 5 itens por
pessoa (audiovisual no máximo de 3)
○ Para poder melhor atender a demanda é
possível emprestar os livros de outra
biblioteca, caso não o tenhamos.
○ Caso tenha livros, revistas e material de
audiovisual em atraso, não poderá utilizar o
serviço de reserva.

〈Devolução〉
○ Devolver no balcão de “devolução”.
○ Quando a biblioteca estiver fechada, colocar
“caixa de devolução”, localizada na entrada
norte da biblioteca. (material de audiovisual,
livros grandes de desenho, kami shibaie
outros materiais só podem ser devolvidos
diretamente no balcão).

【Para os que Moram Longe】

Serviço de Internet
○ É possível fazer consulta do acervo pela
internet. Caso tenha o cartão de empréstimo e
a senha é possível checar os livros que estão
emprestados e reservados.
○ A biblioteca irá enviar um e-mail de aviso
sobre a reserva.
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Biblioteca Provincial de Gifu
〒500-8368 Gifu-shi Usa 4-2-1

Tel. (058) 275-5111
FAX (058)275-5115
URL http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

Biblioteca
Provincial de
Gifu

○ É possível fazer o empréstimo de nosso
acervo através de uma biblioteca próxima de
onde reside.
○ Os livros emprestados devem ser devolvidos
no balcão da biblioteca próxima de onde
reside. (informe-se sobre o as bibliotecas que
realizam este serviço)

1º Andar
1º Sala de leitura com acesso livre às
estantes
Conta com aproximadamente 190 mil
livros.

1º Andar

Mapa Informativo da
Biblioteca

Salão de Finalidades Múltiplas
Capacidade para 300 pessoas.
※ É possível fazer a inscrição para uso
da mesma forma que a sala de
pesquisa.
Salão de Exposições
Salão de Intercâmbio Gakusho

2º Andar

Seção de audiovisual
Material de audiovisual. Fitas cassete,
videos e LDs estão nas estantes de
biblioteca.

Avisos de eventos e fixação de posteres.
Ainda, bebidas e comidas são permitidas.
Há também armários para guardar
pertences pessoais.

Seção Infantil
Livros ilustrados, livros infantis e livros
de teatro infantil.
Realizamos periodicamente “Sessão de
estorinhas” na sala de estorinhas.

2º Andar

Seção de Periódicos estrangeiros
Temos periódicos estrangeiros (inglês,
chinês e português)
Sala de pesquisas de livros infantis
Leitura comparativa de livros ilustrados,
pesquisa de literatura infantil, material
de referência, livros ilustrados de outros
países.
Enfermaria
Consultar o funcionário do balcão 1
sobre o uso.
Saguão
Estão disponíveis jornais e periódicos
(inlcuindo estrangeiros)
Internet e espaço de pesquisa de
material
É possível realizar procura na internet,
fazer reservas e pesquisar o material da
biblioteca.
Banco de Dados
É possível usar o banco de dados online do acervo de CDs e DVDs.
Informações Gerais
Dirigir-se ao funcionário do balcão de
informações gerais sobre dúvidas do
uso da biblioteca.

Empréstimo
e devolução

Dúvidas sobre o uso da biblioteca,
consultar o funcionário do balcão de
informações gerais.

1º Andar

Seção de Materiais Locais
Livros, revistas, jornais (nacional,
regional, especializados e outros), de Gifu.
Seção
de
Mapas
e
Materiais
Relacionados a mapas
Vasto acervo de mapas nacionais, fotos
de satélite, fotos aéreas, atlas e materiais
referentes a mapas num total de 14.000
itens entre mapas e livros.
Salão de Exposições
É usada para realizar exposições.
Sala de pesquisa e Salão de Finalidades
Múltiplas
Pode ser usada para reuniões,
workshops relacionados a cultura, leitura
e outros.
※ Deve-se fazer reserva. Só pode ser
usado somente por grupos sem fins
lucrativos. É proibido cobrar ingresso.
Sala de pesquisa 1: capacidade para 51
pessoas
Sala de pesquisa 2: capacidade para 45
pessoas
※ É possível tirar a divisória entre as
salas 1 e 2.
Salão
de
Finalidades
Múltiplas:
capacidade para 91 pessoas.
○ Informações sobre o uso da sala de
pesquisas e do salão de finalidades múltiplas
consultar o Soumu-ka no segundo andar.

