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k dispozici i kolekce plných textů elektronických knih 
z oblasti výpočetní techniky a ekonomie Safari Tech 
Books Online i kolekce z oborů humanitních Ebrary 
Social and Behavioral Science.

Knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné 
texty publikační činnosti pracovníků fakulty. Stejně 
tak od roku 2002 zpracovává a uchovává diplomové 
a bakalářské práce studentů fakulty, údaje o těchto 
pracích jsou k dispozici v elektronickém katalogu 

17. Mezinárodní  letní  jazyková  škola ve  dnech  10.–28. 7. 2006

Jazyková škola je určena zájemcům z řad studentů 
všech typů vysokých, středních i základních škol, 
zaměstnancům škol, úřadů, organizací, institucí, pod-
niků a podnikatelům.

Je možno vybrat si ze široké nabídky jazykových 
kurzů
 angličtiny
 francouzštiny
 italštiny
 češtiny pro cizince
 portugalštiny (letos poprvé!)
 němčiny
 ruštiny
 španělštiny

v různých úrovních pokročilosti.

Nabídka výuky obsahuje obecné i specializované 
jazykové kurzy např. pro:
 začátečníky
 středně pokročilé
 pokročilé
 přípravu na studijní pobyty a stáže v zahraničí
 přípravu na TOEFL
 žáky základních škol ve věku 8–12 let
 učitele ZŠ, kteří učí AJ, NJ nebo FJ (grant v současné 

době ve výběrovém řízení)
 pracovníky ve veřejné správě a neziskových orga-

nizacích
 podnikatele a pracovníky v obchodu

 právníky
 pracovníky, kteří se nemohou z pracovních důvodů 

uvolnit pro celodenní vyučování (odpolední výuka 
od 15,45 do 19,15 hod.)

Výuka je doplněna bohatým odpoledním dopro-
vodným programem (filmy v původním znění, spor-
tovní a společenské aktivity, přednášky, panelové 
diskuse). Pro mimoplzeňské zájemce je možno zajistit 
ubytování na koleji ZČU.

Další informace lze získat na telefonním čísle: 
377 635 757 nebo na e-mailové adrese: sochorov@rek.
zcu.cz

Podrobné informace a přihláška na internetové 
adrese http://www.isls.cz

Kontaktní adresa:

Západočeská univerzita v Plzni
Zahraniční vztahy
Univerzitní 8
306 14  Plzeň
E-mail: sochorov@rek.zcu.cz
 summer@rek.zcu.cz
Tel.: 377 635 757
Fax: 377 635 722
Internet: http://international.zcu.cz

Aleph, informace o starších diplomových a bakalář-
ských pracích z let 1992–2001 jsou zpracovány v data-
bázi diplomových prací Fakulty pedagogické, která 
je přístupná prostřednictvím internetových stránek 
knihovny nebo fakulty.

Při příležitosti výročí založení knihovny byla 
pro návštěvníky připravena série menších výstavek, 
nazvaná Poklady ze sklepa aneb Co ve volném výběru 
nenajdete.
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