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1. Panimula

Silid-Aklatan ng Tohoku University

• Bilang ng mga koleksyon : 4 milyon

• Kasaysayan
 Hunyo 1907 : Pagtatag ng Tohoku Imperial University

 Hunyo 1911 : Pagtayo ng Silid-Aklatan (kasalukuyang silid-aklatan sa Katahira)

 Mayo 1949 : Muling pagtatag ng Tohoku University (bagong sistema)

 Nobyembre 1973 : Inilipat sa Kawauchi ang Pangunahing Silid-Aklatan

 1987 : Pagtalaga ng sistemang panginpormasyon

 Hunyo 2007 : Ika-100 na anibersaryo ng Tohoku University

 Hunyo 2011 : Ika-100 na anibersaryo ng Silid-Aklatan

 Oktobre 2014 : Pagkukumpuni ng Pangunahing Silid-Aklatan
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Mga Silid-Aklatan ng Tohoku University

Pangunahing Silid-

Aklatan (Kawauchi campus)

Medikal
(Seiryo Campus)

Kita-Aobayama
(Aobayama Campus)

Inhinyeriya
(Aobayama Campus)

Iba pa
(Katahira Campus, atbp.)
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Agrikultura
(Aobayama Campus)



2. Tungkol sa Pangunahing

Silid-Aklatan



• Mga aklat para sa mga undergraduate na mag-aaral

• Mga aklat at kagamitan sa liberal arts at humanities

• Bilang ng mga aklat: humigit-kumulang 2.8 milyon
(4 na milyon lahat-lahat sa buong Silid-Aklatan ng Tohoku University)

2-1. Mga Pangunahing Impormasyon

8



Unang Gusali

Karaniwan

Mga Aklat

－Para sa pag-aaral

－Para sa pananaliksik

1F～3F

Karaniwan

Mga Journal

4F Mga luma at 

bihirang koleksyon

Pangalawang
Gusali

9

May dalawang (2) gusali sa Pangunahing Silid-Aklatan:



Oras na Bukas ang Silid-Aklatan

• Lunes hanggang Biyernes
Gusali 1 8：00 ～ 22：00

Gusali 2 8：45 ～ 17：00 

• Sabado, Linggo, at tuwing bakasyon
Gusali 1 10：00 ～ 22：00

Gusali 2 Sirado

＊Ang oras ng pagbubukas ay magkaiba sa bawat silid-aklatan.
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Paano pumasok sa Silid-Aklatan

Kailangan po nilang gamitin ang kani-kanilang student ID card o 

ibang identification card

Library card
（Research students
/Non-academic staff）

Employee ID card
（Faculty and 

academic staff）

Lifetime membership card 
of the alumni association

Student  card
（Undergraduate/ 

Graduate Students）
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Maaari po nilang

maisauli ang mga

aklat galing sa student 

reading rooms at 

Global Learning room 

dito.

Reception counter
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2-2. Ang mga pwedeng gawin

sa loob ng Silid-Aklatan



Maghanap at magbasa ng mga

aklat o libro

Online Public Access 

Catalog (OPAC)

Magbasa at magsiyasat

ng mga aklat
14



Photocopying

Mayroong tatlong (3) copy 

machines in gusali 1 at gusali 2

Kumopya at manghiram ng mga

aklat o libro

Panghihiram ng aklat

Kailangan lang po ng student 

card/library card para makagamit

Maaari po silang
magself-

checkout ng mga
hihiraming aklat!
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Bilang ng pwedeng mahiram at 

hanggang kailan

Student 

reading room
Stack room

Bound 

journals

Undergraduates
10

3 linggo

25

6 linggo

5

1 linggo

Graduate Students
10

3 linggo

50

6 linggo

5

1 linggo

● Maaari po silang magpalaan ng mga aklat at pahabain ang huling araw ng 

pagsasauli sa “My Library”.

●Ang mga kondisyon ng panghihiram ay magkaiba po sa bawat silid-aklatan.
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Mga kompyuter at wireless LAN

Mayroon pong 75 na kompyuter na

pwedeng gamitin pang internet at 

makakapag print kung kinakailangan

（may printing charge）

Wireless LAN 

Kailangan po nila ng sub ID para sa paggamit

ng Wi-Fi. 

Magtanong po lamang sa reference desk para 

sa mga karagdagang detalye.
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Panghihiram at pagsasauli ng Laptop

Manghihiram Magsasauli

Ipasok po

ang ID card Kusa pong bubukas

Red: Ginagamit

Blue: Magagamit

18



Lugar para sa mga grupo ng mag-aaral

Malaya po nilang

maisaayos ang mga mesa 

at upuan dito.

Ang study box ay para sa

maginhawang pag-aaral at 

pagtatalakay sa loob ng 

grupo. 

Study BoxFlexible Working 

Area
Group Study Room

Para makagamit ng 

study room, kailangan po

nilang magpalaan sa

pamamagitan ng “My 

Library”. 19
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Konsultasyon at Paghiram sa

ibang Silid-Aklatan

Gusto ko pong manghiram ng aklat

sa ibang silid-aklatan

Hindi ko po alam kung 

papaano manghiram ng 

aklat

Magtanong po sa International 
Student Concierge

Kailangan ko pong 

gumamit ng Wi-Fi



2-3. Gabay sa mga Palapag ng 

Silid-Aklatan



Pasukan

Exhibition Corner Multi-purpose Room**Coffee Shop*

*Bawal pong magdala ng kape at pagkain sa loob ng reading rooms. →p.32 pang-uugali

**Maaari pong gamitin ang silid na ito para sa mga kaganapan, pulong, atbp. Kailangan lang po

ng nauunang paghingi ng pahintulot sa Main Counter.



Mga kompyuter (75)
Study Box

Flexible Working Area 

Group Study RoomAudio‐visual na kagamitan

Kararating na mga Journal

Pasukan

23

Pangunahing

palapag



Main Counter

Reference Desk
★Concierge service para sa

mga dayuhang mag-aaral

Interlibrary 
Services

24

Pangunahing

palapag



Mga paperback at 

malalaking aklat

Student 

Reading

Room
(Silid-pambasa)

Mga aklat para sa mga mag-aaral

Reference Corner （mga diksiyonaryo）
Napiling mga aklat ng mga mag-aaral

Yukari Collection (mga aklat na isinulat ng 

mga miyembro at alumni ng Tohoku University)

2F

1F
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Lounge
(Silid-panghinga)

Maaari pong 

makikipag-usap

at kumain dito
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Global Learning Room

Maaari pong 

makikipag-

usap dito

Readers,

Mga impormasyon tungkol

sa pag-aaral sa ibang

bansa, Mga kagamitan sa

pag-aaral ng wika, Sulok

para sa mga dayuhang

mag-aaral
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Tahimik

na pook

Private Research Room
(Para po lamang sa mga Graduate 

students at academic staff. 

Reserbasyon sa pamamagitan ng My 

Library ay kinakailangan.)

Global Reference Room

Mga kagamitang

kaugnay sa UN/EU, 

Silid-Aklatan ng Great 

East Japan 

Earthquake 28



29

Mga guro at mag-aaral na

nakapagdalo ng “Stack 

Room Guidance” ay 

malayang makapasok dito.

Stack Room

Mahigit sa 1.3 milyong aklat



Gusali 2

1F Upuan para sa

mga mambabasa

2, 3F Upuan para sa

mga mambabasa 30

1-3F

Mga bound 

journal



Gusali 2

31

4F
Mga luma at 

bihirang koleksyon



Mabuting Asal sa loob ng Silid-Aklatan

●Paggamit ng Cell Phone/PHS: Pakilagay po sa silent o vibrate mode ang

kanilang cell phone sa loob ng silid-aklatan. Maaari po nilang gamitin ang

mobile phone booth kung kinakailangan.

●Kung meron po silang dalang basang payong, pakilagay po ito sa

umbrella stand sa may pasukan ng silid-aklatan.

●Huwag po nilang iiwan basta-basta ang kani-kanilang mga personal na

kagamitan. Kung kinakailangan, maaari po nilang gamitin ang mga locker 

sa loob ng silid-aklatan. Paalala lang po na for day use lang ang mga ito.

●Bawal pong kumain sa loob ng silid-aklatan maliban sa coffee shop at 

lounge. Mga inuming nasa spill-proof na lalagyan (e.g. mga bote o tumbler) 

ay maaaring dalhin sa loob. Bawal ang paninigarilyo sa loob at labas ng 

silid-aklatan.

●Bawal dalhin ang kani-kanilang bag sa loob ng stack room. Maaari po

nilang gamitin ang mga locker sa gilid ng pasukan.
32



Pagkuha ng Impormasyon

Ⅱ



Ano nga ba ang OPAC?

Ang OPAC ay isang sistema na

makakatulong sa kanilang paghahanap ng 

ibat-ibang klase ng kagamitan tulad ng:

・mga aklat o libro

・mga journal at pahayagan

・mga audio-visual na kagamitan

1. Maghanap sa pamamagitan

ng OPAC

34



Tohoku University OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Maaari po nilang

salain ang kanilang

paghahanap dito.

Dito po ilagay ang mga

detalye (e.g. pamagat, 

may-akda, ISBN, atbp.)

1-1. Maghanap ng mga Aklat

35



Piliin kung saang campus o 

silid-aklatan

Sa loob o labas ng 

campus na opsyon

36

1-1. Maghanap ng mga Aklat



Ilagay ang keyword

Pagsasaayos ng 

resulta sa paghahanap
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Bilang ng mga resulta sa

paghahanap

Impormasyon tungkol sa

resulta katulad ng pamagat

(Link para sa karagdagang

detalye)
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Kinaroroonan ng aklat

Call number

Pakitandaan po

ito.

Nakalagay din sa gilid ng aklat ang

call number.

39
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Ilagay lamang ang pamagat ng journal
×Huwag na pong isali ang volume number dito

×Huwag pong hanapin gamit ang pamagat ng artikulo o may-akda dito

Higpitan ang paghahanap

sa “Full title” (buong

pamagat) kapag ang

pangalan ng journal ay 

pangkaraniwan

Higpitan ang paghahanap

sa “Journals” kung ang

pangalan po ng journal ay 

pangkaranawan

×Huwag pong ilagay

ang taon kung kalian 

pinahayag

1-2. Maghanap ng mga journal

Ⅱ. Information Retrieval > 1. Search on the OPAC > 1-2. Search for journals
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I-click po ang

“Volumes” para Makita 

ang kinaroroonan nito

Mayroon ding pong 

E-journal

Kinakailangan

po!

Kinaroroonan: Economics 

Library sa Kawauchi Campus



Kinaroroonan ng mga journal sa loob ng 

Pangunahing Silid-Aklatan ng Tohoku University

• Kinaroroonan ng mga journal

Gusali 2

Palapag 1： Japanese journals A-I 

Palapag 2: Japanese journals J-Z・Western              

journals A

Palapag 3： Western journals A-Z

• Nakaayos po ang mga journal sa alpabetikong

pagkakasunod-sunod ng kanikanilang pamagat
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2. Paano Gamitin ang mga

Database



Search & Find > 

Database & Tool Index

Paggamit ng Database

44



2-1. CiNii Articles

• Sinasakop ang 17 milyong artikulong

pinahayag ng mga institusyong Hapones

• Mayroong 4 na milyong artikulo na

makikita online

• May mga reference at citation na mga

impormasyon

45
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・Maghanap ng mga

artikulong Hapones sa “All”

・Sa iilang pagkakataon, 

maaari pong mabasa ang

full text



Talaan ng mga Resulta sa Paghahanap

47

Pangalan ng journal, periodical number at 

petsa ng publikasyon

May-akda

Kabuuran

Pamagat ng artikulo



Detalyadong impormasyon ng artikulo

Makikita po online 

ang full text

Reference

Suriin sa iba:

NDL: National Diet Library

CiNii Books: University libraries

LINK: E-journal

OPAC: Tohoku Univ. Library
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2-2. Science Direct

• Isa ito sa pinakamalaking database 
para sa mga journal at e-book

• Sinasakop nito ang mahigit 2,500 na
mga e-joural ng agham, teknolohiya, 
medical na agham at agham
panlipunan na inilathala ng Elsevier

• Magagamit sa loob lamang ng campus

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Makikita po ang full 
text online

51

2-2. Science Direct
Halimbawa ng resulta sa paghahanap



2-3. Web of Science

• Sumasaklaw sa lahat ng larangan ng pag-

aaral

• Mayroong 12,000 na mga maimpluwensiyang

journal mula 1900

• Mayroong impormasyon ng mga citation

• Mayroong impormasyon ng may-akda

• Mababasa ang mga full text ng mga journal 

na ipinagsumuskribi ng unibersidad

• Magagamit sa loob lamang ng campus
52



Maglagay ng mga keyword

Halimbawa: education* Japan* eat*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Makakakuha ng 

full text online

Mahahanap sa

silid-aklatan ng 

Tohoku Univ.

I-click po ang pamagat

para sa karagdagang

impormasyon

54

Halimbawa ng resulta sa paghahanap



2-4. Scopus

• Likas na agham, mga agham panlipunan, 

makataong sining

• Mababasa lamang ang ilang bahagi ng full text

• Malawak na saklaw: isa sa mga

pinakamalaking database ng biblograpya at 

impormasyon ng mga citation

• Mayroong mahigit 16,000 na journal mula

1960s

• Magagamit sa loob lamang ng campus

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Halimbawa ng resulta sa paghahanap

Pagsunud-sunurin ayon
ng mga petsa, 
nabanggit sa

pamamagitan ng, at 
kaugnayan

Bilang ng mga artikulo
na tumutukoy sa mga

nito

57
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Maghanap ng full text

LINK: hanapin ang

suskrisyon ng 

Tohoku University

Tingnan sa

tagapaglathala



2-5. Remote Access

Para makagamit ng mga e-journal, e-

book, at mga database sa labas ng 

unibersidad

GakuNin

59
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I-click po at makikita

ang mga database at 

ang tool index page 

dito

2-5. Remote Access



Makikita po dito ang

index ng mga database 

para makakagamit nito
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2-5. Remote Access



Pakilagay po ng kanilang

Tohoku-dai ID at password

62

2-5. Remote Access
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Iba pang mga Serbisyo

Ⅲ
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1. Paggamit ng internet sa Silid-Aklatan*
・Pagkonekta sa internet gamit ang kompyuter ng silid-aklatan

→Pakilagay po ng kanilang Tohokudai ID

・Pagkonekta sa Wi-Fi gamit ng kanilang device

→ Pakilagay po ng kanilang Sub ID

Ano po ang Tohokudai ID?

Binigyan po sila ng Tohokudai-ID (“Tohoku University ID”) pagpasok

po nila ng Tohoku University.

Nakalagay po ang kanilang Tohokudai ID sa isang selyadong sobre.

Halimbawa:  ab12345678 (mayroong 2 random na alpabeto at 8 

random na numero)

Ano po ang Sub ID?

Maari po silang mag self-configure ng kanilang Sub ID. Independent 

po ang Sub ID sa kanikanilang Student ID at Tohokudai ID. Wala 

pong default Sub ID para sa mga hindi pa po nakapagset-up ng Sub 

ID nila. 

Kailangan po nila ng Sub ID para makagamit ng Wi-Fi.

*Para sa pangunahing silid-aklatan at mga sangay. Ang iba pang silid-aklatan ay maaaring may 

ibang mga patakaran.  
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Paano gumawa ng Sub ID

Kailangan po nilang gumawa ng Sub ID para makagamit ng Wi-Fi 

(eduroam).

①Mag log in po gamit ng kanilang Tohokudai ID dito: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

②Mag set up ng kanilang Sub ID sa “Regist SubID”.

Kapag gumamit po ng Wi-Fi, pakilagay:

User ID: (ang kanilang Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Password: password para sa Sub ID



2. Tohoku University Library Website

②
①

③

④

①Maghanap sa Online Catalog

②Mga databases, E-book, 

E-journal, atbp.

③Impormasyon tungkol sa lahat ng 
silid-aklatan ng Tohoku University

④My Library
66



2-1. My Library
Ang My Library ay isang sistema para sa online na paggamit ng mga serbisyo

ng silid-aklatan kagaya ng pagsuri ng loan status, pag renew ng loan status at 

mag order ng mga kopya. Mag log in po lamang gamit ng kanilang Tohokudai

ID para makagamit ng My Library.

●Suriin ang kanilang loan 

status

●Manghiram ng mga aklat

sa ibang campus ng 

Tohoku University

●Mag interlibrary loan

●Magpareserba ng study 

room

! Kung ang kulay ng library card po nila ay puti at dilaw (e.g. para sa research 

student), kinakailangan po nila magparehistro bago makakagamit ng My Library. 

Pumunta po lamang sa Reference Desk at mag-apply.



2-2. Humiling ng mga aklat at artikulo

• Mga aklat sa ibang mga campus

→ Humiling gamit ng OPAC

• Mga aklat sa ibang mga unibersidad

• Magkopya ng mga artikulo o mga aklat sa

ibang campus o unibersidad

→ Interlibrary loan / humiling na magpa-

Photocopy

68



Humiling ng mga aklat sa
ibang campus o mga aklat

na naka-loan

69

Humiling sa OPAC
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Mag log in po sa

My Library

May direct link po ng order 

page sa Japanese website

Interlibrary loan / Photocopy request



My Library
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Huwag kalimutang
piliin ang

pinakamalapit na
silid-aklatan kung 
saan tatanggapin

ang mga materyales

72

Interlibrary loan / Photocopy request



2-3. Pagpapareserba ng Pasilidad

Pumili ng silid at 

oras kung kalian 

gagamitin

・Group Study Room

・Private Research Room, atbp. 73



3. International Student 

Concierge



International Students Concierge
Kung meron po silang mga katanungan, pumunta po lamang sa

75



3-1. Magtanong sa Katiwala ng Silid-Aklatan

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Mayroong nagsasalita ng Ingles at iba’t-ibang mga wika na makakapagsagot ng 

kanilang mga katanungan tungkol sa Tohoku University at sa mga serbisyong

inaalok namin.

E-mailTelepono

Video chat



Facebook / Twitter
Tohoku University Library

Concierge Service para sa

mga dayuhang mag-aaral

77

@TUL_Global



Tohoku University Main Library

Reference Desk

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Ang Pangunahing Gabay sa Silid-Aklatan ng Tohoku University Library 2017


