Visite a Biblioteca Municipal de Gunma e desfrute da leitura de sua
língua materna
Na Biblioteca Municipal de Gunma, você encontra uma grande variedade de
livros em Chinês, Coreano, Vietnamita, Filipino, Persa, Inglês, Espanhol, Português..
Não deixe de visitar a Biblioteca!
A Biblioteca Municipal de Gunma
Localiza-se em Gunma-ken Maenashi-shi Hiyoshi-cho 1-9-1 (MAP)
E esta Biblioteca pública é a central de todas as outras do estado.
A referida Biblioteca foi criada
Para que os cidadãos buscassem aprender
Por conta própria, tenham jogo de cintura
para responder as mudanças sociais e com
um coração agradecido possam viver uma
vida com propósito. A criação deste núcleo
foi com a finalidade de constituir uma
excelente comunidade de aprendizagem
para melhorar a vida diária.
A ala internacional foi instalada no 1º. piso da Biblioteca Provincial de Gunma (Gunma
Kenritsu Toshokan) e conta com um acervo de cerca de 30,000 livros dos quais 3,000
são em português e conta também com livros em Chinês, Coreano, Vietnamita, Filipino,
Persa, Inglês, e Espanhol.
Para tomar livros emprestados é necessário fazer a carteirinha de usuário. Para a
afiação é necessário preencher os dados solicitados e ter em mãos o seu Cartão de
Registro de Estrangeiro (Zairyu-kado) ou a sua Carteira do Seguro de Saúde (Hoken-sho).
A Biblioteca entregará a você uma carteirinha de usuário que é valida por um període
de 5 anos.
(＊) Também é possível fazer a inspeção em uma Biblioteca pública da região. E se

você quiser, você poderá devolver o livro adquirido na Biblioteca Municipal nas
Bibliotecas que esta perto de sua moradia.
Em Gunma existem muitas bibliotecas administradas pelas Prefeituras Municipais e nas
cidades com maior concentração de residentes estrangeiros, o acervo de livros
internacionais é muito variado.
Entre elas podemos citar as de Maebashi, Kiryu , Ota e Oizumi.
Para obter informações mais detalhadas, consulte a biblioteca mais próxima de você.
Biblioteca Municipal de Gunma

http://www.library.pref.gunma.jp/

