Viện Pháp tại Đà Nẵng thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Khái quát về Viện Pháp tại Đà Nẵng
Được thành lập từ năm 1995, trong khuôn khổ hợp tác văn hoá và giáo dục giữa Đại sứ quán
Pháp tại Việt Nam và Đại học Đà Nẵng.
Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp hoạt động trong các lãnh vực
về giáo dục, thư viện và tư vấn du học Pháp, được xem như là một trung tâm ngôn ngữ và
văn hoá. Là nơi giao lưu gặp gỡ của những người bạn Pháp, những người biết, nói tiếng
Pháp; Là một thư viện đa phương tiện mở cửa phục vụ cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên,
giáo viên, y bác sĩ đã và đang học, sử dụng tiếng Pháp.
Chào mừng các bạn đến với Viện Pháp tại Đà Nẵng

Địa chỉ : tầng 5, 91 A Nguyễn Thị Minh Khai - Đà Nẵng
ĐT : 0511 3818270
Facebook : https://www.facebook.com/Thuvientiengphapdanang
Email: ecoledanang@institutfrancais-vietnam.com

Thư viện đa phương tiện
Thư viện đa phương tiện tiếng Pháp được trang bị cơ sở vật chất tối ưu

*

Các tài liệu và phương tiện nghe nhìn tại Thư viện :

-

Tài liệu : hơn 11.000 đầu sách báo bao gồm:

☞

Các loại giáo trình để dạy và học tiếng Pháp,

☞

Từ điển, bách khoa toàn thư,

☞

Văn học : tiểu thuyết, thơ, truyện dịch,

☞

các loại sách chuyên ngành du lịch và thương mại,…

☞

Truyện tranh cho trẻ em và cho người lớn,

☞
Các loại báo viết, tạp chí (Okapi, Phosphore, Courrier international, J’apprends a lire,
Histoire vraie),
☞

băng cassettes, CD audio, CD-ROM, DVD để dạy và học tiếng Pháp, giải trí,…

-

Tivi phát kênh truyền hình Pháp TV5

-

DVD phim : phim hài, tâm lý, hình sự,…

-

Các loại đĩa nhạc Pháp đương đại nổi tiếng

-

Máy tính, máy tính bảng kết nối Internet

*

Hoạt động ngoại khóa :

-

Hoạt động giải trí tại thư viện : Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 8h đến 9h

Góc học tập và hoạt động giải trí cho các em học sinh tiểu học và sinh viên tiếng Pháp, và
cũng là nơi trưng bày các sản phẩm tự làm của các em.

*
-

-

*

Thời gian mở cửa Thư viện :
Từ thứ Hai đến thứ Sáu :
Sáng :
08h00’ – 12h00’
Chiều :
14h00’ – 17h30’
Thứ Bảy :
Sáng :
08h00’ – 11h30’
Hình thức đăng ký

Bạn đọc đăng ký làm thẻ tại Thư viện tiếng Pháp :
Hoạt động văn hóa
Các hoạt động văn hóa như biểu diễn Piano cổ điển, đêm nhạc Ghi-ta, nhạc điện tử, lễ hội
Pháp ngữ, triển lãm tranh ảnh …

Chi nhánh Campus France
Campus France Việt Nam là văn phòng chính thức của Đại sứ quán Pháp, hỗ trợ học sinh,
sinh viên Việt Nam đi du học Pháp.
Tại Đà Nẵng, chúng tôi có chi nhánh
tại tầng 5, Trung tâm Thông tin Học liệu – ĐHĐN,
91A Nguyễn Thị Minh Khai.
Tel : (+84) 05 11 38 17 426
danang@campusfrance.org
Vai trò của chi nhánh :
-

-

Thông tin về hệ thống giáo dục đại học Pháp, về cuộc sống, văn hóa Pháp cho các học
sinh, sinh viên có nguyện vọng du học Pháp
Hỗ trợ du học sinh xây dựng kế hoạch, hoàn thành các quy trình trước khi xin thị thực
đi Pháp. Cụ thể :
o Hướng dẫn khai hồ sơ điện tử Campus France
o Thu lệ phí và đăng ký thi TCF
o Tổ chức phỏng vấn Campus France
Tổ chức các sự kiện về du học Pháp : Triển lãm, Diễn đàn, Ngày hội thông tin…
Thông tin về các học bổng Pháp ngữ. Đặc biệt là học bổng Chất lượng cao của Đại sứ
quán Pháp tại Việt Nam
Tiếp nhận và trao các văn bằng của các trường Đại học của Pháp cho các du học sinh
đã về nước
Thông tin, cầu nối cho tổ chức cựu du học sinh Việt Nam.

