
静岡県立中央図書館利用案内 ポルトガル語版 

Manual do Usuário 
Biblioteca Central da Província de Shizuoka 

422-8002  Yada 53 – 1 Shizuoka-shi， Shizuoka-ken 

Tel: 054 – 262 – 1243 (Empréstimos e Devoluções)    
              2 62 – 1247 (Biblioteca Áudio-Visual)       fax: 054 – 264 – 4268 
            262 – 1244 (Informações Bibliográficas)   

Home Page http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp 

 

A Biblioteca Central da Província de Shizuoka oferece diversos tipos de serviços. Este manual visa a 
apresentar as vantagens e as normas as quais o usuário deve respeitar. Esteja à vontade para consultar os livros, 
revistas e jornais localizados na sala de leitura. 
 
* No interior da biblioteca não é permitido fumar, comer, beber e utilizar aparelhos celulares. 
* Tome o máximo de cuidado com o material emprestado. 
* Utilize o armário para guardar a bagagem de mão. 
 

  Expediente                                 Mapa da Biblioteca Central da Provincia  

Sábado, domingo, segunda e terça – das 9h~17h             de Shizuoka  
Quarta, quinta e sexta – das 9h~19h 
 
Fechada no último dia do mês (no caso de ser sábado 
ou domingo transfere-se para sexta), nos feriados  
nacionais (se a data for celebrada no domingo, não  
há expediente na segunda), férias de fim/início de ano  
e nos dias de organização interna. 
 

de Shizuoka 
 

 

 

  Empréstimos   
Um usuário pode solicitar o empréstimo de até:  

- 20 livros/revistas por um período de 22 dias. 
- 3 fitas de vídeo por um período de 22 dias. 
 

Para fazer o empréstimo de algum material é indispensável exibir o “cartão de empréstimo”. Para solicitar 
a confecção do cartão é necessário preencher um formulário e apresentar um documento de identificação (que 
comprove a sua residência), por exemplo, a carteira de motorista, o documento de registro de estrangeiro, a 
carteira de estudante, entre outros. 
 

Os residentes de outras províncias também podem fazer uso da Biblioteca, porém não é permitida a locação 
de fitas de vídeo, exceto em casos especiais, como escolas ou empresas. 

 

 Devolução   
A devolução do material retirado deverá ser feita no setor de “Empréstimos e Devoluções”. 
É possível devolver os livros depositando-os na “caixa de livros” (as revistas e fitas de vídeo não podem ser 

entregues por esse sistema) ou por meio de remessa postal. 
Caso o material não esteja na lista de reserva, é permitido renovar, uma única vez, a data de devolução. A 

requisição pode ser feita via telefone.（video é excluído） 

Livros e revistas podem ser devolvidos nas bibliotecas do município onde você mora (existem restrições, 
portanto consulte o funcionário da biblioteca). 
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 Localização  
Para localizar os artigos de sua preferência, consulte os computadores ou os arquivos. Se o ítem não estiver 

disponível é possível solicitar a reserva. 
 

 Empréstimo Inter-Bibliotecas 
Se o material que você procura não estiver disponível na biblioteca próxima à sua residência, é possível 

requerer o empréstimo à Biblioteca Central da Província de Shizuoka. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto aos funcionários das bibliotecas. 
 

 Acesso à Internet  
É necessário solicitar uma reserva no setor de “Empréstimos e Devoluções”.  
Uma pessoa pode utilizar a Internet uma vez por dia, no prazo de uma hora. 

 

 Leitura de Micro-Filmes  
Reserve um horário no setor de “Empréstimos e Devoluções”. 
Um usuário pode examinar os micro-filmes no período de 2 horas. 

 

 Utilização dos Instrumentos de Audiovisual  
Faça a reserva no setor de “Empréstimos e Devolução”. 
No caso de uma fita, você pode acompanhar o conteúdo até o fim. Duas ou mais fitas devem ser apreciadas 

no tempo de 1 hora. 
 

 Setor de Informações  
Esclareça as suas dúvidas sobre os serviços oferecidos pela Biblioteca.  
Caso esteja com dificuldades de localizar dados, materiais, prateleiras etc., esteja à vontade para consultar 

um dos nossos funcionários. 
 

 Arquivo  
Precisando de algum documento arquivado, preencha o requerimento e nossos funcionários irão retirá-lo 

para você. 
 

 Serviços de Xerox  
O serviço de fotocópia é limitado ao material da Biblioteca e obedece o limite estabelecido pelos direitos 

autorais. 
Preencha o formulário para solicitação de xerox. 

 

 Biblioteca Audiovisual da Província de Shizuoka  
Este serviço (empréstimo de fitas de vídeo e filmes de 16 mm) é destinado a escolas, intituições 

educacionais e sociais, centros comunitários e empresas. Entre em contato pelo tel. 054-262-1247 ou compareça à 
biblioteca de segunda à sexta (excetuando-se os feriados e os dias de folga) das 9h – 17h. 
 

 Informe  
No setor “Biblioteca da Província”, no saguão de informações do Granship (perto da estação Higashi 

Shizuoka JR), é possível emprestar, devolver e reservar livros, revistas e fitas de vídeo. Tel. 054-202-2131 
 
 
 


