
Benvindo à Biblioteca！ 

■Para empréstimo do livro... 

É necessário o Cartão da Biblioteca. 

Preencher o formulário para empréstimo, nome, data 

de nascimento, endereço, número do telefone, nome da 

escola, série e classe. (Comparecer pessoalmente para 

inscrição do cartão).   

Moradores da cidade de Kobe, Akashi e cidades vizinhas, 

ou aqueles que estudam na cidade de Kobe, poderão 

requerer o cartão.   

O cartão pode ser utilizado em qualquer biblioteca da 

cidade de Kobe. 

A validade do cartão é de 10 anos, conservar 

cuidadosamente para não extraviar. 

 

 

 

■Caso encontre o livro que deseja ... 

Apresentar o livro e o cartão da biblioteca no balcão. 

O empréstimo dos livros é no máximo de até 10 livros, e 

até por um período de 2 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura de história e outros 
Desfrutar com os amigos, a leitura de 

livros infantis e de histórias, além de 

apresentação de histórias em 

quadrinhos.  

Especialmente para crianças do jardim 

de infância até o 3º ano do ensino 

fundamental.   

Temos também para crianças maiores e 

bebês. Conforme a biblioteca o dia e 

horário são diferentes. 

『Tosho ★  Pika』 
Informação sobre a biblioteca 

destinada às crianças, com 

publicação mensal de novos 

livros, disponíveis em todas as 

bibliotecas municipais da cidade 

de Kobe. 

Home Page voltada para 
criança 

Há「informações sobre evento」「entrada de 

novos livros 」  (úteis para pesquisas) 

「página de pesquisa」e outras páginas. 

Temos também páginas de pesquisas para os 

familiares e professores.  

Acessar ↓ 

 

 
 

 

 

Na Biblioteca 

Atividades… 

Compromisso de todos 

★Ter cuidado com os livros. 

★Devolver os livros sem atraso. 

★Não comer e não beber na biblioteca. 

★Não correr, gritar ou conversar alto na biblioteca 

Exposição de livros 
de crianças 

São realizadas exposições 

de livros infantis de acordo 

com a época. Cada biblioteca 

realiza exposições diferentes.   

   こうべ としょかん こども  

 
Eventos semanais de 
leitura para crianças 
Em cada biblioteca, há vários 

eventos semanais como 

exposição, leitura, etc. Realiza 

também palestras sobre leitura 

de crianças. 

K-lib rede 
 

É possível verificar a reserva 

e dia de devolução dos livros.  

Para acessar a rede a senha 

é necessária.  Faça o 

pedido no balcão da 

biblioteca com alguém da 

família.   
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■Ao devolver o livro… 

Pode ser devolvido em qualquer biblioteca da cidade de 

Kobe. Não é necessário o cartão da biblioteca. 

Os livros são devolvidos no balcão da biblioteca. 

Caso a biblioteca estiver fechada, pode ser devolvido na 

caixa de devolução. 

 

■Ao procurar os livros… 

Pode-se pesquisar nos próprios computadores instalados 

na biblioteca, ou em casa, acesse no home page Kobe 

Shiritsu Toshokan(神戸市立図書館) . 

Se não encontrar o livro que deseja ler, e não souber 

como procurar, peça ajuda ao funcionário da biblioteca. 

 

■ Reserva dos livros… 

Pode-se fazer a reserva do livro que está emprestado e 

não se encontra disponível.   

Preencha o formulário de reserva (cor rosa) e entregue 

no balcão. 

Quando o livro estiver disponível será comunicado por 

telefone. 

É possível fazer reservas de livros por computadores da 

biblioteca, de casa, smartphones também. (É necessário 

registrar-se na rede 「Ｋ-lib ネット」). 

Biblioteca da cidade de Kobe 
 

■Biblioteca Chuo  
7-2-1, Kusunoki-cho, Chuo-ku  

Tel: 371-3351  Fax: 371-5046 

■Biblioteca Higashi Nada 
2-3-40, Sumiyoshi Higashimachi, Higashinada-ku  

Tel: 858-8773  Fax: 858-8776 

■Biblioteca Nada 
4-2-1, Nagata-cho, Nada-ku  

Tel: 854-5560  Fax: 851-4041 

■Biblioteca Sannomiya 
5-1-2, Kumoi-dori, Chuo-ku  

Tel: 251-5015  Fax: 251-5614 

■Biblioteca Hyogo 
5-1-1, Ekiminami-dori, Hyogo-ku  

Tel: 682-9501  Fax: 682-9502 

■Biblioteca Kita  
1-22-1, Suzurandai Nishimachi, Kita-ku  

Tel: 592-7573  Fax: 595-1297 

■Biblioteca Hokushin  
1-2-2, Fujiwaradai Nakamachi, Kita-ku  

Tel: 981-8210  Fax: 981-8220 

■Biblioteca Shin Nagata 
7-1-27, Hosoda-cho, Nagata-ku  

Tel: 691-1600  Fax: 691-2181 

■Biblioteca Suma 
1-2-3, Nakajima-cho, Suma-ku  

Tel: 735-7444  Fax: 735-4313 

■Biblioteca Myodani 
2-2-4, Nakaochiai, Suma-ku  

Tel: 742-6560 Fax: 742-6561 

■Biblioteca Tarumi 
1-5-1, Hyuga, Tarumi-ku  

Tel: 709-7712  Fax: 709-7713 

■Biblioteca Nishi 
5-6-1, Koji-dai, Nishi-ku  

Tel: 991-8311  Fax: 992-2583 

O horário de expediente e os feriados variam conforme a 

biblioteca. Informe-se em cada local. 

 

Bem Vindo  
à Biblioteca 

 

Quando quiser ler 

Quando quiser pesquisar 

Mesmo que seja por lazer 

Será bem vindo à Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Biblioteca Municipal da cidade de Kobe,  

    Informativo  （para criança） 


