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Com um cartão qualquer pessoa poderá livremente pedir emprestado 
Os materiais da biblioteca são patrimônios de uso livre dos cidadões. Nos momentos em que se quiser 
conhecer, pesquisar, procurar auxílio nos estudos e nas tarefas escolares dos filhos ou estar por dentro 
das notícias da terra Natal, com um cartão, dá para se utilizar as bibliotecas de Fujimi-Shi, 
Kamifukuoka-Shi, Oimachi e Miyoshimachi, onde são permitidos ler livros e jornais. 
● Como fazer o seu cartão do usuário da biblioteca: 
① O procedimento é facil. Receber o “Toshokan Riyo Kado Moshikomisho” e levar os documentos 

necessários ao balcão de atendimento. Solicitar ajuda aos funcionários da biblioteca se não souber 
preenchê-lo. 

② Levar no ato da inscrição documentos que confirmem o seu nome e endereço. Aos estrangeiros são 
estes: o “Gaikokujin Torokusho”, “Juminhyo” ou “Kenko Hokensho” . O cartão do usuário é feito na 
hora e pode-se utilizar logo em seguida. É gratuito. 

● Quantidade de materiais e tempo de empréstimo: 
① documentos, revistas, livros: 10 itens por 15 dias (favor verificar pois estes números variam nas 

bibliotecas). 
②vídeo tape, CD, cassete: 2 itens por 8 dias. 
● Devolução:  
①livros, revistas, teatro escrito em papéis: devolver à biblioteca onde se fez o empréstimo ou agências 

desta (por exemplo: Katsuse Nishi Bunkan, Fujimino Bunkan) e demais cidades onde há caixas para 
a devolução (“Henkyaku Post”). 

②vídeo tape, CD, cassete: devolver somente quando a biblioteca estiver aberta. Não é permitido 
devolver nas caixas para a devolução  (“ Henkyaku Post”).  

③nos dias em que estiver fechada, devolver à biblioteca onde se fez o empréstimo ou demais agências 
(por exemplo: Katsuse Nishi Bunkan, Fujimino Bunkan) e cidades onde há caixas para a devolução 
(“Henkyaku Post ”). 

● Telefones, dias e horários de funcionamento das bibliotecas dos 2 municípios e das 2 cidades:  
 Fujimi   Shiritsu   Toshokan: 252-5825 Terças às Sextas（9:30～19:00）Sábados e Domingos（9:30～17:00） 
Kamifukuoka Shiritsu Toshokan:  262-3710  Quartas, Sextas, Sábados e Domingos（9:30～17:00） 

Terças e Quintas（9:30～19:00） 
Oimachi  Shiritsu  Toshokan:   263-1100 
Miyoshimachi Shiritsu Toshokan:  258-6464 
★Feriados・・・Segundas, final do mês, feriados nacionais (abrirá se cair no Sábado ou Domingo), 

período de arrumação, final e início do ano (28/12 a 08/01). 

Adquira gratuitamente riquezas de conhecimentos 
Vamos utilizar a biblioteca 

Uma das alegrias é comprar livros recentes na livraria. Entretanto, há local onde se
poderá  tranqüilizar a alma com o idioma do seu país de origem sem gastar o seu
precioso dinheiro. A biblioteca é um local em que você irá se repor com um oásis
de conhecimentos de uma forma econômica . 

Uma vez registrado pode-se utilizar bibliotecas de 2 
municípios e de 2 cidades 

ポルトガル語


