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Panduan Penggunaan Perpustakaan Toyonaka 

 

Home page Perpustakaan Toyonaka http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/ 

 

◎Pendaftaran  ～Membuat Kartu Perpustakaan～ 

 

Jika anda tinggal atau bersekolah di kota Toyonaka, anda bisa mendaftarkan diri sebagai 

anggota perpustakaan. 

 

Untuk mendaftar dan mendaparkan kartu anggota, isi formulir pendaftaran dan serahkan 

kepada anggota di konter perpustakaan. Petugas akan segera membuat dan menyerahkan 

kartu anggota kepada anda. 

 

Saat mendaftar, anda harus membawa kartu tanda penduduk, kartu pelajar, SIM atau surat 

yang ditujukan ke alamat anda sebagai tanda bukti bahwa anda tinggal/bersekolah di kota 

Toyonaka (Murid TK dan SD tidak perlu menunjukkan bukti) 

  

※  Kartu perpustakaan dapat digunakan di semua Perpustakaan Kota Toyonaka 

 

※ Tolong hubungi petugas perpustakaan jika kartu perpustakaan anda hilang atau jika 

anda mengganti alamat, nama ataupun nomor telepon. 

 

◎Peminjaman  ～Cara Meminjam Bahan Referensi～ 

 

Bawa kartu perpustakaan dan bahan referensi yang ingin anda pinjam ke kounter. 

 

◆Anda dapat meminjam sampai dengan 10 bahan referensi (buku, kartu bergambar, 

majalah, CD, video promosi, kaset, video film, DVD film dsb) selama 2 minggu. (Dalam sekali 

peminjaman, jumlah maksimal CD yang bisa dipinjam 4 buah, video film, DVD film 1 buah) 

 

◆Ada surat kabar dan bahan referensi yang tidak dapat anda pinjam 

 

◆Bagi anda ingin memperpanjang waktu peminjaman 

 

  Jika tidak ada orang yang mengantri untuk meminjam bahan referensi tersebut, anda 

dapat memperpanjang waktu peminjaman hingga dua minggu. Perpanjangan hanya dapat 

dilakukan satu kali saja dan harus anda lakukan sebelum tanggal pengembalian bahan 

referensi. Bawa bahan yang ingin anda ke perpustakan ke kounter dan isi formulir 

perpanjangan. * Video film , DVD film tidak bisa diperpanjang 

 

 

◎Pengembalian  ～ Cara mengembalikan bahan referensi～ 

◆ Kembalikan bahan referensi ke kounter sampai dengan tanggal batas waktu peminjaman. 

Jangan langsung kembalikan ke tempat semula. (Saat pengembalian, anda tidak perlu 



membawa kartu perpustakaan). Anda dapat mengembalikan buku ke perpustakaan yang 

mana saja. Anda tidak akan bisa meminjam jika anda terlambat mengembalikan bahan 

referensi. Jika anda terlambat mengembalikan buku, kami dapat membatalkan bahan 

referensi yang anda telah pesan untuk pinjam.   

 

◎Kotak Pengembalian       

◆  Anda dapat mengembalikan bahan referensi tulis (buku, majalah dsb.) ke dalam kotak 

pengembalian ketika perpustakaan tutup. 

   (Kotak pengembalian terdapat di semua perpustakaan kecuali di Ruang Bacaan) 

 Anda tidak dapat menggunakan kotak pengembalikan ketika perpustakaan buka. 

  Kotak pengembalian di Perpustakaan Hotarugaike tidak dapat digunakan dari jam 9 malam 

sampai jam 8 pagi. 

(Tolong jangan kembalikan bahan referensi audio visual seperti CD ke dalam kotak pengembalian 

karena barang-barang tersebut mudah pecah.  Di Perpustakaan Okamachi, Nobatake, 

Higashitoyonaka, Shonai, Senri, Hattori, Takagawa dan Hotarugaike terdapat kotak khusus 

untuk pengembalian bahan referensi audio visual,) 

 

＊Barang perpustakaan adalah milik kita bersama maka jagalah dengan baik. 

＊Kembalikan barang tepat pada waktunya. 

 

◎ Cara mengecek status peminjaman/pemesanan anda 

 

 Anda dapat mengecek status peminjaman/pemesanan bahan referensi dari website dan 

melalui computer di perpustakaan. Untuk melakukan pemesanan bahan referensi anda 

memerlukan kata sandi dari petugas perpustakaan. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi 

staf di kounter. (Anda perlu membawa kartu perpustakaan dan kartu tanda pengenal). 

 

◎Cara mencari dan memesan buku  

◆Anda dapat mencari bahan referensi di Online Public Access Catalog melalui komputer 

yang tersedia di perpustakaan.  

 

◆Hubungi petugas perpustakaan apabila anda tidak dapat menemukan barang yang anda 

cari. 

Jika anda melakukan pemesanan untuk bahan referensi ketika orang lain sedang 

meminjam bahan tersebut, kami akan memberikannya pada anda ketika bahan itu telah 

dikembalikan. Jika anda mempunyai permintaan bahan referensi yang kami tidak punya, 

kami akan berusaha menyediakan bahan tersebut kepada anda dengan cara membeli 

ataupun merekomendasikan perspustakaan di mana anda dapat meminjamnya. 

  

◆Anda dapat memesan sampai dengan 10 bahan referensi (Batas untuk CD adalah 2 buah, 

untuk video film, DVD film 1 buah.)  

Pemesanan untuk CD, komik, majalah, video film, DVD film hanya dapat dilakukan untuk 

barang-barang yang terdapat di perpustakaan saja. 

 

◎ Referensi ～Cara penggunaan jasa referensi～ 

Jangan sungkan untuk menghubungi staf kami apabila anda memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan sehari-hari maupun hal-hal yang berhubungan dengan penelitian anda.  



Kami akan berusaha menjawab pertanyaan anda dengan merekomendasikan beberapa 

bahan yang dapat anda jadikan referensi. (Jika anda pengguna Perpustakaan Okamachi, 

Senri atau Nobatake, anda dapat menggunakan Ruang Referensi)  

 

◎ Fotokopi 

  Anda dapat memfoto kopi bahan materi di perpustakaan selama anda tidak melanggar 

hak cipta. Biaya fotokopi 10 Yen per lembar. 

 

※  Anda bisa menggunakan mesin fotokopi di Perpustakaan Okamachi, Shonai, 

Senri,Nobatake, Hiigashi Toyonaka, Hattori, Takagawa dan Hotarugaike. 

 

◎Layanan lainnya 

◆Peminjaman untuk organisasi/kelompok： Kami menyediakan peminjaman untuk sekolah, 

kelompok bacaan dan sebagainya. 

 

◆Ruang Bacaan Anak Mancanegara 

Kami menyediakan buku bagi anak-anak dari berbagai negara di ruang bacaan anak 

perpustakaan Okamachi (Jam buka 10:00 – 17:00) 

 

◆Di beberapa perpustakaan tersedia koran dan majalah dalam bahasa Inggris 

◆Bagi warga Toyonaka yang berkebutuhan khusus, kami menyediakan berbagai layanan 

seperti pengiriman buku perpustakaan ke rumah anda.  

Jika anda kesulitan untuk membaca huruf yang kecil, kami menyediakan kaca pembesar di 

Perpustakaan Okamachi, Shonai, Senri, NObatake, Takagawa dan Hotarugaike. 

Jika anda memiliki kesulitan pendengaran, di perpustakaan Senri dan Hotarugaike terdapat 

alat bantu mendengar  

◆Mobil Bacaan 

Bagi anda yang tinggal jauh dari perpustakaan, kami menyediakan layanan mobil bacaan 

supaya anda dapat tetap meminjam buku dari kami. (Kami mengunjungi stasiun di kota 

Toyonaka kira-kira sekali setiap bulan). 

 

Kami menunggu kehadiran anda di perpustakaan. 

Kerahasiaan anda dalam pengunaan perpustakaan akan kami jaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インドネシア語 

◎ Jam Buka 

  Area Utama Area Anak Ruang 

Referensi 

Perpustakaan 

Okamachi 

Selasa – Jumat 10:00 – 19:00 10:00-17:00 

Sabtu & Minggu 10:00 – 17:00 

Perpustakaan 

Shonai 

Selasa – Jumat 10:00 – 19:00 10:00-17:00  

Sabtu & Minggu 10:00-17:00 

Perpustakaan 

Senri 

Selasa – Jumat 10:00-20:00 

Senin&Sabtu 

& Minggu 

10:00-17:00 

Perpustakaan 

Nobatake 

Selasa – Jumat 10:00 – 19:00 10:00-17:00 

Sabtu & Minggu 10:00-17:00 

Perpustakaan  

Higashi 

Toyonaka, 

Hattori dan 

 

Selasa – Minggu 10:00 – 17:00  

Perpustakaan  

Shonai 

Saiwaimachi 

Rabu & Sabtu & 

Minggu 

10:00 – 17:00  

Perpustakaan 

Takagawa dan 

Hotarugaike  

Senin & Rabu 10:00 – 19:00  

Perpustakaan 

Takagawa dan 

Hotarugaike  

Selasa & Kamis 10:00 – 17:00  

Sabtu & Minggu 10:00 – 17:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

◎ Hari Libur Perpustakaan  

Perpustakaan  

Okamachi 

Setiap Senin (Jika hari libur nasional jatuh pada hari Senin, keesokan harinya perpustakaan 

tutup) 

Hari Libur Nasional* (Kecuali jika hari libur jatuh pada hari Sabtu atau Minggu) 

Shonai 
Hari merapikan perpustakaan (Setiap hari Jumat terakhir setiap bulan, kecuali bulan Agustus & 

Desember. Jika hari tersebut jatuh pada hari libur, perpustakaan akan tutup sehari sebelumnya) 

Nobatake Akhir tahun dan liburan tahun Baru 

 Hari khusus untuk merapikan perpustakaan 

Perpustakaan 

Senri 

Hari merapikan perpustakaan (Setiap hari Jumat terakhir setiap bulan, kecuali bulan Desember. 

Jika hari tersebut jatuh pada hari libur, perpustakaan akan tutup sehari sebelumnya) 

Akhir tahun dan liburan tahun Baru 

Hari khusus untuk merapikan perpustakaan 

 

Perpustakaan 

Setiap Senin (Jika hari libur nasional jatuh pada hari Senin, keesokan harinya perpustakaan 

tutup) 

Hari Libur Nasional*  

Higashitoyonaka 
Hari merapikan perpustakaan (Setiap hari Jumat terakhir setiap bulan, kecuali bulan Agustus & 

Desember. Jika hari tersebut jatuh pada hari libur, perpustakaan akan tutup sehari sebelumnya) 

Hattori Akhir tahun dan liburan tahun Baru 

 Hari khusus untuk merapikan perpustakaan 

Perpustakaan 

Shonai 

Sawaimachi 

Senin, Selasa, Kamis, Jumat 

Hari Libur Nasional 

Akhir tahun dan liburan tahun Baru 

Hari khusus untuk merapikan perpustakaan 

Perpustakaan 

Setiap Jumat (Jika hari libur nasional jatuh pada hari Senin, keesokan harinya perpustakaan 

tutup) 

Hari Libur Nasional* ( Kecuali jika hari libur jatuh pada hari Jumat)  

Takagawa 
Hari merapikan perpustakaan (Setiap hari Kamis terakhir setiap bulan, kecuali bulan Agustus & 

Desember. Jika hari tersebut jatuh pada hari libur, perpustakaan akan tutup sehari sebelumnya) 

Hotarugaike Akhir tahun dan liburan tahun Baru 

 Hari khusus untuk merapikan perpustakaan 

 ※ Hari Libur Nasional Jepang diatur di Artikel 2 dalam Hukum Libur Nasional (No. 178, 1948) 

 

 

Selain Perpustakaan di atas, terdapat juga Ruang Perpustakaan Ibuki dan Perpustakaan 

Tokuranisi Center 

◎ Ruang Perpustakaan Ibuki (Berlokasi di dalam Seinen no Ie Ibuki, Hattori Nishimachi 

4-13-1, Toyonaka) 

Jam buka: Setiap Rabu dan Sabtu Jam 13:00-17:00 

◎ Perpustakaan Tokuranisi Center (Berlokasi di dalam Tokuranisi Center, Tokuranisi 3-4-1, 

Toyonaka ) 



Jam buka: Setiap Rabu dan Minggu Jam 14:00-17:00 

 

Selain itu ada juga mobil perpustakaan yang berpindah-pindah lokasinya. 

◇Untuk informasi lebih lanjut hubungi Perpustakaan Okamachi Tel 6843-4553 

 

 

 

 

Panduan Penggunaan Perpustakaan Toyonaka 

Website Perpustakaan Toyonaka  http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/ 

 

 Okamachi Okamachi Kita 3-4-2 

 （０６）６８４３－４５５３ 

Hattori Hattori Honmachi 5-2-8 

 （０６）６８６２－０８００ 

Shonai Sanwacho 3-2-1 

 （０６）６３３４－１２６１ 

Shonai Saiwaimachi Shonai Saiwaimachi 4-26-14 

 （０６）６３３２－８２２０ 

Takagawa Hounancho Higashi 1-1-2 

 ０６）６３３６－６９０１ 

Senri Shinsenri Higashimachi 1-2-2 

 （０６）６８３１－０２２５ 

Higashi 

Toyonaka 
Higashi Toyonakacho 5-2-1 

 ０６）６８５６－４６６０ 

Nobatake Kasuga cho 4-11-1 

 （０６）６８４５－２４００ 

Hotarugaike Hotarugaike Nakamachi 3-2-1-502 

 （０６）６８４０－８０００ 

http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/

