
 

 

Chào mừng đến với Thư viện Trung tâm Thành phố Okayama! 
＊Nhằm phục vụ cuộc sống hằng ngày của công dân thành phố, Thư viện Thành phố Okayama 

hiện có các thể loại sách, tạp chí, báo cũng như nhiều tài liệu nghe nhìn như truyện tranh, đĩa 
CD và DVD… Thư viện phục vụ tất cả các đối tượng từ em bé đến người lớn tuổi.  

＊Miễn phí hoàn toàn phí tham gia. 

 

1) Đối với độc giả lần đầu mượn tài liệu, sách báo  
＊Cần phải đăng kí Thẻ thư viện  

Mọi đối tượng sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Okayama đều có thể mượn tài liệu, 
sách báo ở Thư viện Trung tâm. Khi đăng kí cần xuất trình giấy tờ tùy thân để xác minh nhân 
thân và địa chỉ (như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, thẻ ngoại kiều…) 

 

2) Thẻ thư viện 
＊Thẻ thư viện có thể sử dụng chung cho tất cả các thư viện trực thuộc quản lý của thành phố 

Okayama; 

＊Vui lòng sử dụng thẻ thư viện chính chủ. 

＊Thẻ thư viện có thể dụng trong nhiều năm. Vui lòng bảo quản cẩn thận, tránh làm bẩn, rách, 
gãy thẻ. 

＊Trường hợp mất thẻ hay thay đổi địa chỉ, số điện thoại, vui lòng thông báo sớm cho thư viện. 

 

3) Thủ tục mượn sách và tài liệu 
＊Vui lòng mang tài liệu muốn mượn và Thẻ thư viện đến quầy tiếp tân. 

Sách báo, tạp chí, đĩa CD. 
＊Thời gian mượn sách giới hạn trong vòng 2 tuần kể từ ngày mượn sách (Trường hợp mượn tại xe 

thư viện lưu động thì sẽ trả sách trong lần di chuyển tiếp theo),không giới hạn số lượng. 

＊Trường hợp liên lạc trước với thư viện, có thể gia hạn thời gian mượn trả sách thêm 2 tuần, và 
chỉ được thực hiện trong 1 lần duy nhất (Trừ những sách đã được đặt trước bởi người khác)  

Tài liệu nghe nhìn như CD, DVD 
＊Quy định số lượng tối đa cho việc mượn CD là 5 tựa đề, cho tổng các loại DVD và băng video là 

5 tựa đề (Không thể gia hạn thời gian trả băng đĩa) 

＊Tầng 3 củaThư viện Saiwai-cho có khu vực dành riêng cho tài liệu nghe nhìn như CD, DVD, băng 
đĩa video. 
 

＊Chú ý trường hợp trả sách quá hạn sẽ bị giới hạn việc mượn sách. 

＊Tài liệu thư viện thuộc về tài sản quan trọng của công dân thành phố Okayama. Nếu làm mất, hư hỏng 
tài liệu, sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường về việc gây tổn thất ấy. 



4) Thủ tục trả sách và tài liệu 
＊Khi trả tài liệu, không cần trình thẻ thư viện. 

＊Có thể trả tài liệu đã mượn tại bất cứ Thư viện trực thuộc thành phố Okayama và Quầy thông tin 
thuộc các Trung tâm quan hệ cộng đồng (Fureai Center). 

＊Nếu thời hạn trả sách trùng với ngày nghỉ của Thư viện thì bỏ vào hòm thư trả tài liệu tại thư 
viện. Tuy nhiên những tài liệu nghe nhìn như CD, DVD, băng video thì phải gói cẩn thận, tránh 
hư hỏng trước khi bỏ vào hòm thư trả tài liệu.  

 

5) Dịch vụ đặt chỗ 
＊Trường hợp độc giả không thể tìm thấy đầu sách muốn đọc, vui lòng sử dụng dịch vụ đặt chỗ 

cho việc mượn sách. 
 Thư viện sẽ liên lạc khi sách muốn đọc được: 

� Trả về tại thư viện. 

� Gửi đến từ các thư viện khác. 

� Mua mới. 

 

6) Thông tin và tìm kiếm sách 
＊Nhân viên thư viện sẽ hỗ trợ trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nghiên 

cứu, điều tra, hay bất cứ điều gì không hiểu về sách. Hãy hỏi các nhân viên thư viện để được hỗ 
trợ. 

＊Có thư viện có thể sử dụng được internet và cơ sở dữ liệu data base. 

 

7) Cung cấp thông tin qua internet 
https://www.ocl.city.okayama.jp (Tiếng Nhật) 

＊Thông tin về việc tìm kiếm bộ sưu tập sách và các sự kiện đặc biệt được đăng tải trên trang chủ 
của Thư viện. 

＊Nếu độc giả đăng kí mật khẩu, sẽ sử dụng được các dịch vụ thông qua internet như đặt chỗ 
mượn tài liệu, xác nhận tình trạng mượn, trả, đặt chỗ sách, gia hạn thời gian mượn trả sách.  

 

8) Dịch vụ copy tài liệu 
＊Có thể sử dụng dịch vụ copy tài liệu giới hạn trong các tài liệu của thư viện, và tuân thủ theo quy 

định của luật tác quyền. Dịch vụ copy sẽ được tính phí (Ngoại trừ Thư viện Ishima không có 
dịch vụ copy tài liệu). 

 

9) Sự kiện 
＊Thư viên tổ chức rất nhiều sự kiện đa dạng như chương trình kể chuyện, kịch ngắn bằng tranh, 

múa rối và chương trình xem phim. 
 

10) Dịch vụ dành cho người khuyết tật và khiếm thị 
＊Dịch vụ cho mượn sách ghi âm và sách chữ phóng đại 

＊Dịch vụ cho mượn trả sách qua đường bưu điện miễn phí hay đọc hộ sách tại thư viện. 

＊Dịch vụ chuyển phát sách tận nhà. 



11) Dịch vụ khác 
＊Dịch vụ xe thư viện lưu động đi vòng quanh thành phố cho mượn sách. 

＊Dịch vụ đặt chỗ và mượn sách tại thư viện nhà văn hóa cộng đồng.  

 

12) Thông tin liên lạc và Lịch làm việc  
(Thư viện Trung tâm Thành phố） 

＊Địa chỉ：56 Futsukaichi-machi, Kita-ku, Thành phố Okayama 700-0843 

＊TEL：086-223-3373 

＊FAX：086-223-0093 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 18:00, Thứ Năm: 11:00 - 19:00 

＊Ngày nghỉ：Thứ Hai (Nếu Thứ Hai là ngày Lễ hoặc nghỉ bù Lễ, Thư viện sẽ mở cửa) 

  Kì nghỉ Tết Dương Lịch (29/12~04/1) và Thời gian chỉnh sửa tài liệu 
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(Thư viện Saiwai-cho)  

＊Địa chỉ：10-16 Saiwai-cho, Kita-ku, Thành phố Okayama 700-0903 

＊TEL：086-234-5188 

＊FAX：086-234-5189 

＊Thời gian mở cửa：Thứ Ba~Thứ Sáu 10:00 - 20:00, Thứ Bảy & Chủ Nhật: 10:00 - 18:00 

＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Chủ Nhật tuần thứ 2, Ngày Lễ 

 

(Thư viện công viên Urayasu Sogo)  
＊Địa chỉ：493-2 Urayasuminami-machi, Minami-ku, Thành phố Okayama 702-8024 

＊TEL：086-265-6141 

＊FAX：086-265-6141 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 18:00 

＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Chủ Nhật tuần thứ 2, Ngày Lễ 

 

(Thư viện Ashimori)  
＊Địa chỉ：718 Ashimori, Kita-ku, Thành phố Okayama 701-1463 

＊TEL：086-295-1942 

＊FAX：086-295-1942 

＊Thời gian mở cửa：Thứ Hai~Thứ Bảy : 10:00 - 18:00, Chủ Nhật : 10:00 - 17:00 

＊Ngày nghỉ : Thứ Tư, Ngày Lễ 

 

(Thư viện Ishima)  
＊Địa chỉ：2-9-38 Ishima-cho, Kita-ku, Thành phố Okayama 700-0016 

＊TEL：086-253-0822 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 18:00 
＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Thứ 4, Chủ Nhật tuần thứ 2, Ngày Lễ 



(Thư viện Takebe-cho)  
＊Địa chỉ：487-1 Takebe-cho Fukuwatari, Kita-ku, Thành phố Okayama 709-3111 

＊TEL：0867-22-4555 

＊FAX：0867-22-4550 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 18:00  

＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Chủ Nhật tuần thứ 2, Ngày Lễ 

 
(Thư viện Mitsu)  

＊Địa chỉ：1629 Mitsu-ugaki, Kita-ku, Thành phố Okayama 709-2121 

＊TEL：0867-24-1712 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 18:00  

＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Chủ Nhật tuần thứ 2, Ngày Lễ 

 

 (Thư viện Seto-cho)  
＊Địa chỉ：188-2 Seto-cho Shimo, Higashi-ku, Thành phố Okayama 709-0856 

＊TEL：086-952-4531 

＊FAX：086-952-4531 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 18:00  

＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Chủ Nhật tuần thứ 2, Ngày Lễ 

  
(Thư viện Nadasaki)  

＊Địa chỉ：186 Nadasaki-cho Kataoka, Minami-ku, Thành phố Okayama 709-1215 

＊TEL：08636-2-5277 

＊FAX：08636-2-1609 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 17:00  

＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Chủ Nhật tuần thứ 2, Ngày Lễ 

 

 (Thư viện công viên Saidaiji Ryokka)  
＊Address：1-2-3 Minami, ,Saidaiji, Higashi-ku, Thành phố Okayama 704-8117 

＊TEL：086-943-2298 

＊FAX：086-943-2298 

＊Thời gian mở cửa：10:00 - 18:00  

＊Ngày nghỉ : Thứ Hai, Ngày Lễ 

 
※ Nếu ngày nghỉ của Thư viện được viết ở trên trùng với Lịch nghỉ Lễ thì Thư viện cũng sẽ đóng cửa trong 
ngày tiếp theo của ngày Lễ.  

Những ngày nghỉ khác: Kì nghỉ Tết Dương Lịch (29/12~04/1) và Thời gian chỉnh sửa tài liệu 

   

Thư viện Trung Tâm Thành phố Okayama 
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Phone: 086-223-3373 Fax: 086-223-0093 
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