
Selamat datang di Valley Library (Perpustakaan Valley); kami 
akan memperkenalkan pelayanan yang tersedia 
 
Jam Buka Perpustakaan 
 
Perpustakaan Valley buka hari Senin – Kamis, pukul 7:30 pagi sampai 1:00 malam. Hari 
Jumat, pukul 7:30 pagi – 10 malam. Hari Sabtu, kami buka dari pukul 10 pagi -10 malam 
dan hari Minggu dari pukul 10 pagi - 1 malam. 
 
Kami memiliki jam layan yang berbeda untuk summer (musim panas), hari libur, dan 
intersession (masa libur antara semester) . Hubungi 737-3432 untuk kepastian lebih lanjut. 
 
Mencari buku, jurnal atau video 
 
Anda dapat menggunakan OSU Libraries Online Catalog (katalog online) untuk mencari 
buku, jurnal, microforms, dan video. Anda dapat pula menggunakan database elektronik 
kami untuk mencari artikel. Silakan bertanya di Reference Desk (meja referensi) apabila 
anda memerlukan bantuan. 
 
Fotokopi/pencetakan 
 
Anda dipersilakan membuat fotokopi dari buku dan jurnal. Kami menyediakan fotokopi 
mesin di setiap lantai. Biaya fotokopi adalah 7 sen per halaman. Biaya fotokopi dari 
microforms adalah 10 sen per halaman. 
 
Hampir seluruh komputer di lantai dua terhubung ke printer. Apabila anda bukan pelajar 
OSU, anda perlu membeli copy card (kartu cetak ulang) untuk mencetak dari Internet, 
database, dan online catalog. Biaya mencetak adalah 7 sen per kopi. Anda dapat pula 
mengakses dengan ONID account, dan secara otomatis akan ditagih ke rekening pelajar. 
 
Tempat membeli Copy Card 
 
Anda dapat membeli copy card di lantai dua, dekat telepon umum atau di tempat fotokopi 
in lantai utama. Anda perlu membayar satu dolar untuk membeli kartu, dan 
menambahkan ekstra uang untuk biaya fotokopi. Apabila anda memiliki kartu pelajar, 
anda akan menambahkan uang ke kartu pelajar. Kami menyediakan satu mesin yang 
dapat menerima koin. 
 
Pinjaman Antar Perpustakaan 
 
Apabila anda adalah pegawai atau pelajar di OSU dan kami tidak memiliki buku atau 
jurnal yang anda cari di perpustakaan ini, kami dapat meminjamkan dari perpustakaan 
lain melalui Interlibrary Loan-ILL (Pelayanan Pinjaman Antar Perpustakaan). Anda 



dapat menuju ke meja referensi untuk bantuan. Anda dapat menanyakan bagaimana 
mendaftar ILL dengan menggunakan ONID account. 
 
Koran 
 
Di Valley Library, kami memiliki koran dari manca negara. Kami mungkin memiliki 
koran dari negara anda. Mereka terletak di ruangan untuk koran. Anda dapat melihat 
informasi lebih jelas di http://osulibrary.oregonstate.edu/research/guides/news.html. 
 
Kami juga menyediakan pelayanan SCOLA, yang menyiarkan berita dari manca negara 
dalam bahasa asli masing-masing. Pelayanan ini terletak di sebelah ruangan untuk koran. 
 
Barang Hilang 
 
Apabila anda kehilangan sesuatu di perpustakaan, anda dapat menanyakan circulation 
desk (meja sirkulasi) apabila seseorang telah menemukan barang anda. 
 
Tempat penting untuk dikunjungi 
 
Reference Desk (meja referensi)– kami memiliki staf yang berpengalaman untuk 
membantu anda mencari bahan di perpustakaan. Kami dapat menunjukkan bagaiman 
menggunakan katalog online dan database (basis data). Silakan menghampiri meja 
referensi kapan saja anda membutuhkan bantuan. Kami akan membantu anda apabila 
anda mengalami kesulitan menggunakan komputer atau kesulitan dalam mencetak. 
Publik umum dapat meminjam e-mail terminal untuk mengecek email pribadi. 
 
Circulation Desk (meja sirkulasi)– anda dapat meminjam bahan dari perpustakaan, 
reserve items, loker, dan ruangan belajar. Anda juga dapat memiliki OSUware, yang 
berisi informasi tentang cara menghubung ke Internet dan perpustakaan akses dari rumah. 
Apabila anda kehilangan sesuatu, cek ke meja sirkulasi. Anda juga dapat meminjam 
wireless laptop. Anda dapata meminjam course reserve (materi pelajaran) dan video di 
sini. 
 
Collaborative Learning Center (CLC)– Terletak di lantai utama (lantai 2), CLC 
menawarkan pengajar untuk murid OSU dalam writing (menulis), matematika, kimia, 
fisika, career service (pelayanan konsultasi karir), dan tugas perpustakaan. 
 
Pelajar dengan kemampuan terbatas yang membutuhkan pelayanan khusus, silakan 
menghubungi Cheryl Middleton di 737-7273; atau mengirimkan email ke 
cheryl.middleton@oregonstate.edu <mailto:cheryl.middleton@oregonstate.edu> 
 
Kami tidak memperbolehkan siapapun membawa makanan ke perpustakaan karena dapat 
menyebabkan kerusakan pada barang-barang perpustakaan. Apabila anda ingin 
membawa minuman, silakan menggunakan botol tertutup. Terima kasih. 
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Dapatkah saya meminta translasi ke bahasa lain? 
 
Apabila Library Service Guide (Panduan Pelayanan Perpustakaan) tidak tersedia dalam 
bahasa anda, silakan meminta translasi lainnya. Apabila orang yang mentranslasi tersedia, 
permintaan anda akan diproses secepat mungkin. Silakan hubungi May Chau, 
may.chau@oregonstate.edu untuk informasi lebih lanjut. 
 
Di mana saya mendapat Library Services Guide dalam bahasa saya? 
 
Anda dapat mengambil Panduan Pelayanan Perpustakaan di meja referensi terletak di 
perpustakaan lantai 2 <http://osulibrary.oregonstate.edu/locations/floor2.html> . Panduan 
ini juga tersedia di English Language Institute. 
 
Kembali ke Table of Contents 
<http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/libserv.htm> 
 
Kembali ke Alphabetical <http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/> atau Subject 
<http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/subject.htm> index of the Subject 
Research Guides. 
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