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 A apresentação frequente na televisão é a razão da sabedoria da sua 

existência em todo o Japão. 
No museu Okamoto Taro estarão em exibição 6 seções mostrando as 
imagens importantes como comercial de TV, notas de turismo, conversas, 
novelas e outros. 
Em comemoração ao quinto ano do Museu, estará em exposição os trabalhos 
mais importantes como quadros, esculturas, fotografias, impressão de 
madeira todos apresentados em uma só vez. A exposição será até dia 16 de 
janeiro de 2005. A exibição que foram ditas por serem exclusivas serão 
mostrados até dia 5 de dezembro. A entrada para adultos, 900 ienes, 
universitário e secundários 700 ienes, abaixo de chugaku e acima de 65 anos, 
a entrada será gratuito. O horário de atendimento das 9:30 da manhã até 5 
da tarde. Feriado do museu toda segunda-feira, caso cair no feriado nacional 
será transferido para dia seguinte. Para ir ao Museu a linha Odakyu estação 
de Mukougaoka Yuen, 17 minutos a pé. 
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 No segundo andar da Associação Internacional de Kawasaki  encontra o 

local em busca na melhoria da compreensão cultural e a 
internacionalização. Os materias que moveram o Japão, as condições 
sociais de cada país estrangeiro, a economia, história e cultura é o centro 
prinicpal para relações internacionais. Aqui estão contidos mais de 10 mil 
livros sobre intercâmbio internacional, relações internacionais e também 
poderá ler o jornal em inglês, chinês e outros. 
Para utilizar o local, entre somente com o caderno de anotações e caneta, o 
restante dos pertences deixe guardados no locker. O valor do locker será 
devolvido após o uso. Estão também à disposição 2 videos para assistir 
quando necessário. 
O uso da sala de referência está à disposição a partir das 10 da manhã até as 
8 da noite. O feriado da Associação será toda segunda-feira, caso feriado 
nacional cair na segunda-feira será transferido para dia seguinte. Final e 
início de ano também estarão fechados. O uso do local será para crianças 
acima do 5o ano do primário. 
 



 
Não utilize este local para estudos de exames escolares e outros fins. Não 
poderá emprestar os livros, o uso será somente dentro desta sala de 
referência. 
Dentro do local é proibido fumar, comer e beber. O uso do celular também é 
proibido. 
Para utilizar o local,  será gratuito. Faça um bom uso. 
Para ir à Associação Internacional de Kawasaki, linha Tokyu Toyoko, 
estação de Motosumiyoshi, 15 minutos a pé.    
Para informação, tel. 435-7000. .  
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  O Parque da Paz é uma instalação para desenvolver um coração expressivo 

e afetuoso para contactar atividades novas à paz dentro de suas exposições e 
meios de intercâmbios. 

  No local da “Guerra e o Ser Humano” mostra a história as armas usadas 
para o genocídeo , conflito de raça. 
No local de “Mais uma guerra” fica o tema a pensar sobre a opressão dos 
direitos humanos, fome, pobreza, destruição do meio amibiente. Está em 
exposição o grupo de cidadãos e das Nações Unidas que ofereceram suas 
vidas em busca da paz. 
Neste parque também está a disposição local para assistir vídeos e desenho 
animado relacionado à paz. Para quem deseja informação a respeito a paz, 
poderá utilizar o computador e também referências em livros. 
Para ir ao parque da paz, linha Tokyu Toyoko, Meguro, JR Nambu da 
estação de Musashikosugi 8 minutos a pé. Da estação de Motosumiyoshi, 10 
minutos a pé. 
O horário de abertura das 9 da manhã até as 5 da tarde, entrada gratuita . 
O feriado é toda segunda-feira, todo terceiro terça-feira do mês,  final e 
iníco de ano. 
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