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Có 13 thư viện thành phố ở thành phố Hiroshima: Thư viện trung tâm, 8 thư viện phường, Thư 

viện trẻ em, Thư viện Manga và 2 Phòng đọc sách ở khu vực Yuki và Asa. 

Bốn trong số các thư viện này cung cấp các dịch vụ đa văn hóa, có sẵn sách, tạp chí và báo chí 

tiếng nước ngoài. Sách và tạp chí có thể được mượn ra ngoài thư viện (tuy nhiên, các số báo và 

tạp chí mới nhất trong thư viện trung tâm không thể mượn ra ngoài). Ngoài ra, cũng có tổ chức các 

sự kiện như các buổi nói chuyện, nơi bạn có thể trải nghiệm ngoại ngữ và văn hóa của mỗi quốc 

gia. 

 

            Giới thiệu về các thư viện cung cấp dịch vụ đa văn hóa 

⚫ Thư viện trung tâm  Có góc phục vụ đa văn hóa  

 Tại Thư viện Trung tâm, có thể mượn sách viết bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung, 

tiếng Hàn Quốc/Triều Tiên, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, v.v.). Có sách giúp ích cho cuộc sống 

hàng ngày, sách được bán chạy gần đây, sách học tiếng Nhật. Ngoài ra còn có các tờ rơi và sách 

nhỏ viết về thông tin cuộc sống. 

【Thư viện trung tâm】 

3-1 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima  

Tel. 222-5542 / 222-6440 (tư vấn về sách)   Fax. 222-5545 

 

⚫ Thư viện thiếu nhi Có truyện tranh ngoại ngữ và các buổi đọc sách 

 Thư viện thiếu nhi cho mượn truyện tranh bằng tiếng nước ngoài, hiện có 5.400 đầu truyện tranh 

với khoảng 40 ngôn ngữ. Bạn có thể tìm hiểu về lối sống và văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau. 

Ngoài ra, thư viện có tổ chức các sự kiện nhiều lần trong năm để thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa, 

chẳng hạn như kể chuyện truyện tranh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, học các lời chào và trò 

chơi. 

【Thư viện thiếu nhi】 

 5-83 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima Tel. 221-6755    Fax. 222-7020 

 

⚫ Thư viện Quận Naka  Đọc sách ngoại ngữ, góc truyện tranh tiếng Anh, góc hiểu biết đa 

văn hóa 

 Thư viện Quận Naka cho mượn truyện tranh và các sách khác viết bằng tiếng Anh. 

 Mỗi tháng một lần, thư viện cũng tổ chức các sự kiện đọc sách truyện (nói chung bằng tiếng Anh). 

Thông qua việc đọc truyện tranh tiếng nước ngoài, các bài hát và tổ chức trò chơi để người tham 

gia có cơ hội tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. 

【Thư viện Quận Naka】 

   4-17 Kakomachi, Naka-ku, Hiroshima (Nằm trong JMS Aster Plaza 2F)  

Tel. 248-9300 Fax. 247-8447 
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⚫ Thư viện Quận Aki Có sách bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha 

 Thư viện Quận Aki cho mượn truyện tranh và sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

Có sách dạy nấu ăn và sức khỏe, từ điển và sách tham khảo để học tiếng Nhật, tiểu thuyết của các 

tác giả Nhật Bản và nước ngoài. Ngoài ra, còn có tờ rơi cung cấp thông tin miễn phí. 

【Thư viện Quận Aki】 

  3-2-16 Funakoshi Minami, Aki Ward, Hiroshima City Tel. 924-1056   Fax. 924-1057 

 

            Cách mượn sách 

⚫ Những người sống ở thành phố Hiroshima và đi làm hoặc đi học và những người sống ở khu 

vực đô thị Hiroshima※ đều có thể mượn sách. 

〔Khu vực đô thị Hiroshima bao gồm〕 

 Tỉnh Hiroshima: Thành phố Hiroshima, Thành phố Kure, Thành phố Takehara, Thành phố Mihara, 

Thành phố Miyoshi, Thành phố Otake, Thành phố Higashi Hiroshima, Thành 

phố Hatsukaichi, Thành phố Akitakada, Thành phố Etajima, Thị trấn Fuchu, Thị 

trấn Kaita, Thị trấn Kumano, Thị trấn Saka, Thị trấn Akiota, Thị trấn Kita 

Hiroshima, Thị trấn Osakikamijima, Thị trấn Sera 

 Tỉnh Yamaguchi: Thành phố Iwakuni, Thành phố Yanai, Thị trấn Suo Oshima, Thị trấn Waki, Thị 

trấn Kaminoseki, Thị trấn Tabuse, Thị trấn Hirao 

 Tỉnh Shimane: Thành phố Hamada, Thị trấn Misato và Thị trấn Onan 

⚫ Để mượn sách, bạn cần có thẻ thư viện. 

 〔Về thẻ thư viện〕 

  ・ Thẻ thư viện có thể được sử dụng tại tất cả các Thư viện Thành phố Hiroshima. Bạn có thể 

mượn tối đa 10 cuốn sách trong 2 tuần. 

  ・ Khi đăng ký hoặc gia hạn thẻ thư viện, cần một thứ có thể xác nhận địa chỉ và tên của bạn 

(thẻ cư trú, thẻ sinh viên, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.). 

  ・ Chỉ được mượn tổng cộng 10 cuốn sách trong tối đa 2 tuần chung cho tất cả các thư viện. 

 

            Cách trả sách 

⚫  Có thể trả sách ở bất cứ đâu trong Thư viện Thành phố Hiroshima. 

⚫  Vui lòng trả sách tại quầy trả sách. Không cần thẻ thư viện khi trả sách. 

⚫  Vui lòng trả lại sách cho nơi gửi sách khi thư viện đóng cửa. 

 

            Ngày và giờ mở cửa 

 ⚫ Thư viện trung tâm và 8 thư viện Quận (Quận Naka, Quận Higashi, Quận Minami, Quận Nishi, 

Quận Asaminami, Quận Asakita, Quận Aki, Quận Saeki) 

Thứ ba ～ Thứ sáu   9:00 – 19:00 

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ quốc gia, ngày 6 tháng 8    9:00 – 17:00 

※ Thư viện Trung tâm mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ 

trong tháng 7, 8 và ngày 6/8. 

⚫ Thư viện thiếu nhi    

Thứ ba ～ Chủ nhật    9:00 – 17:00 

⚫ Thư viện Saeki và Phòng đọc Yukikawano 

Thứ ba ～ Thứ sáu     9:00 – 18:00 

  Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ quốc gia, ngày 6 tháng 8    10:00 – 17:00 

⚫ Thư viện truyện tranh (bao gồm cả phòng đọc buổi sáng) 

Thứ ba ～ Chủ nhật    10:00 – 17:00 
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            Ngày đóng cửa 

 Thứ Hai hàng tuần (trừ ngày 6 tháng 8 và thứ Hai là ngày nghỉ lễ) 

 Cũng có những ngày nghỉ khác ngày đóng cửa. Vui lòng xem trang chủ để biết thêm chi tiết. 

 

            Khác 

 Nếu sách bạn muốn đọc không có sẵn ở thư viện thành phố gần đó, bạn có thể đặt sách từ thư 

viện khác của thành phố. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với thư viện địa phương của bạn. 

 

            Trang chủ Thư viện Thành phố Hiroshima 

 〔Tiếng Nhật〕http://www.library.city.hiroshima.jp/ 

 〔Tiếng Anh〕http://www. library.city.hiroshima.jp/english/  

 Tiếng Nhật Tiếng Anh 


