
SZABÓ ZOLTÁN: 

A NEMZETKÖZI ELŐKÉSZÍTŐ INT EHET KÖNYV-

TÁRÁNAK UJABB SZERZEMÉNYEI 

A könyvtár /továbbiakban NEIK / állomanya jelenleg 

5 2oo kötet.Viszonylag széles gyűjtőkörön belül a relativ teljes-

ség igényével elsősorban nyelvészeti /főként alkalmazott nyel-

ves zeti/ irodaiom beszerzésébe törekszik. Ezért közöljük most 

ennek a szakterületnek irodalmából az újonnan vasárolt kiad-

ványokat. A címadatok feletti szám a könyv leltári számát je-

löli. A könyvszemle után a nyelvoktatással foglalkozó folyóirat-

cikkek válogatott irodaima található. Ezek a cikkek elolvasha-

tók a NEIK-ben. 

Következő számunk főként az audio-vizuális anyag irodalmát 

tartalmazza. 

4217 

R. Lado: Moderner Sprachunterricht. München. 1971. M. Hueber 

325 p. 

Modern nyelvoktatás 

Ny elv é s n y elv ta n ul ás 

Anyanyelv és célnyelv kultúrájának kapcsolata, mennyire nehe-

zíti az eltérő kultura a nyelvtanulást. /Segédeszközök: film, dia, 

magnó stb./ Már a nyelvoktatás kezdetén célszerű az elemi cél-

nyelvi kulturális tényezőket ismertetni, /anyanyelvein/ 

Nyelvoktatás 

Alapelvek: lj Először beszélni, azután irni 

2/ az elemi mondatstrukturákat kell megtanitani 

/amennyiben lehet köznyelvi, kívülről/ 

3/ artikulációs bázis kialakítása 

4/ szókincs elsajátítás 
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5/ az eltérő nyelvi sajátságok bemutatása korit-

raszt i v a lap o n, 

6/ az irás mint rögzített beszéd 

7/ nyelvi modellek progresszív bemutatása 

8/ nyelvi norma kérdése 

9/ nyelvi gyakorlás /a válaszadás megszerkesz-

tésének módszere/ 

lo/ tempó és stílus 

11/ a tanulási folyamat közvetlen megerősítése 

12/ a célnyelv kultúrájával szembeni magatartás 

/rokonszenv keltés/ 

13/ a nyelvet nem önmagában, hanem a kulturá-

lis háttérrel együtt kell tanítani. 

14/ az órán sikerre, eredményre kell törekedni, nerri 

pedig szimpátiakeltésre. Ha a módszer kiválósá-

gáról, eredményességéről meggyőződtünk, utána 

lehet gonddicodni azon, hogy hogyan lehet minél 

kellemesebb formában átadni. 

További, témakörök.: fonémák jelentősége, intonáció és ritmus, 

mássalhangzó és magánhangzó, a mondattól a modellekig, a pat-

tern pract.in sorozatban történő gyakorlása, szókincs, irás, kul-

turális tartalom és irodalom, tesztek. 

Segédeszközök: vizuális segédeszközök, oktatógépek, programo-

zott tanulás. 

Nyelvi laboratórium felépitése, tervezése, irányítása, meghatáro-

zása stb. 

4218 

R, Lado: Testen im Sprachunterrícht, München, 197'. M. Hueber, 

454 p. 

T&sztek a nyelvoktatásban 

Témakörök: 

1. Az idegen nyelvi készségek tesztjének alapjai és előfeltételei. 

A nyelv, /mint kommunikáció, a nyelv struktúrája, nyelvek és 

strukturák stb./ 
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Nyelvtanulás, /az anyanyelv és az idegen nyelv tanulása, 

tapasztalati megfigyelések, jelentőségük stb./ 

A nyelvtanulás előfeltételei. 

A nyelvi tesztek, /a nyelvi teszt és nyelvtanulás, anya-

nyelv tesztje, idegen nyelvek tesztjének elmélete, variáci-

ók és eljárások a nyelvi teszteknél, a teszt kritikai érté-

kelése stb./ 

II. A nyelvi elemek tesztje. 

kiejtés, hangszegmentumok, hangsúly, intonáció, az idegen 

nyelvek grammatikai tesztje, az idegen nyelvű grammatikai 

strukturák beszédtesztje, sz^kincsteszt stb. 

III. Integrált készségek tesztje. 

Hallás utáni megértés# idegen nyel\»en történő olvasás, be-

széd, idegen nyelven, forditási teszf, átfogó nyelvi teszt a 

beszédkészség ellenőrzésére stb. 

IV. A nyelv más.iU oldala. 

Intet kulturális kapcsolatok ellenőrzésé, a t e s z t "magasabb 

é r t é k é ' s t b . 

V. A teszteredmények interpretációs értékelése. 

Norma, érvényesség, megbízhatóság, feladat elemzés, paralell-

formák értékelése, teljesitményteszt, Diagnostikteszt, az elsa-

játítás mértékét, vizsgáló teszt, kísérletek stb. 

4265 

The Teaching of Modern Language, London, 1967. U*"-'v\ í London 

Press. 6, Kiad. 466 p. /i. kiad. 1949./ 

A modern nyelvek tanítása 

Audio-vizuális eszközök, tanfolyamok és nyelvi laboratóriumok, 

A nyelvoktatás az osztatlan iskolákban, általános iskolákban és 

fel nő tt ok tat ás b a n. 

Tartalomjegyzék: általános bevezetés. A kiejtés oktatása. Az ide-

gen nyelvbe való bevezetés módszertana. A nyelvi alapvizsga. 

Szakaszközi vizsgák:. Feladatlapok, tesztek, osztályozás. Fáradt-

ságot csökkentő módszerek. 



457o, 

N. Chomsky: Selected Readings. London, 1971. Oxford Univ.Press. 

166,p. Language and Language Learning 31. 

Válogatott tanulmányok 

Nyelvtani mondatstruktúrák és korlátaik, transzformációs szab.ár-

lyok, kategóriák és viszonylatok, szintaktikai sajátosságok, kon-

textus érzékenységi szabályok, mélystruktúrák és grammatikai 

transzformációk, Fonológia: a fonológia összetevők szerepe, in-

variánsok, a fonológiai szabályok ciklus rendje, a fonológiai le-

írások elvontsága. A szintaxis és a S ••ina n tik a jelentősége: a 

nyelv formai és jelentéstani tulajdonságai, a szintaxis és a jelen-

tések elhatárolása, a mondataikotási szabályok, új nyelvi elkép-

zelések, a nye.lvtari.itás. 

4716. 

E.M, Stack: The Language Laboratory and Modern Language 

Teaching. 3 . ed, London, 1971. Oxford Univ. Press. 313 p. 

Language and Language Learning 26. 

A nyelvi laboratórium és a modern nyelvtanítás 

A nyelvi laboratórium. Laboratóriumi berendezések fajtái. Keze-

lés, berendezés, eszközök. Auditív nyelvi gyakorlatok, drillek. 

Az osztályterem és a laboratórium kapcsolata. Az Íráskészséget 

fejlesztő gyakorlatok, módszerek, eszközök. Felvétel és ellenőrzés, 

5033, 

N.Chomsky: Studies on Sementics in Generative Grammar. Paris. 

197 2. Mouton. 2o7 p. 

Szematlk^ • fary űmártyok a generativ nyelvtanban 

A nominalizmussal kapcsolatos megjegyzések. Mélystruktúra, fel-

szini struktura, jelentéstani interpretáció. A transzformációs nyelv-

tan gyakorlatával kapcsolatos néhány megjegyzés. 

5034. 

A. Marti.net: Giundzüge der Allgemeinen Sprachwissenschaft. 5, 

Autl. 1^7:.' Shj."•.•'•gart-Berlin-Köln. Kohlhammer. 2ol p. 
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Az általános nyelvészet alapelemei 

Tartalom: 1. Nyelvtudomány, nyelv, nyelvek, /nincs normativ tan, 

a nyelv hangzásbeli karaktere, a nyelv funkciói, a nyelv nem 

a valóság pontos tükörképe, a nyelv kettős karaktere, linearitás 

és hangzásbeli karakter, mi a nyelv? stb./ 

2. A nyelvek leírása. Hogyan funkcionál egy adott nyelv? szink-

rónia és diakrónia, a nyelvhasználat különbözőségei, a fordítás 

veszélyei, a magánhangzók, a mássalhangzók, a szótag stb. 

3. A fonológikus analizis. /a hangzásbeli elemek funkciói, a fo-

nematika, prozidia, stb./ 

4. A jelentéshordozó egységek /a kijelentések elemzése, az au-

tonom szintagma, a szó, a szó elhatárolásának problémái, lexéma, 

és morféma, modalitas, stb./ 

5. A nyelvi formák és a nyelvhasználat sokfélesége. /a nyelvi 

társadalmi strukturák különbözősége, írott és beszélt nyelv, anya-

nyelv, egy és kétnyelvűség, interferencia stb./ 

6. Nyelvfejlődés. /A társadalmi és nyelvi változások egyedül a 

kommunikáció formálja a nyelvet, redundancia, információ, gyako-

riság és valószínűség, az egység minősége o t'on'tógikus rend-

szer dinamikája stb./ 

5117. 

Fritz Leisinger: Der elementare Premdsprachunterr'eh4 Stuttgart, 

1973. Ernst Klett Veri. 176 p. 

Az_^lerrú _ideger >nyely-^ oktatás 

Az idegennyelv-oktatás helyzete /a nyelvoktatás értelme és érté-

ke, célja és feltételei, a köznyelv lényege és jelentősége, nyelv-

tudományi alapvetések, pszichológiai és nyelvpszichológiai szem-

pontok/. A nyelvoktatás kezdete, /beszédsor, fogalmazása, beszéd 

kórusban, oktatás nyelve és az oktatás szövege, hangkóp és Írás-

kép/. A középfokú nyelvoktatás. /olvasás és olvasás oktatás. A 

nyelvtan szerepe az írásos feladatok, az idegen ny t-; • oktatásának 

Eszméjéről s4t , 
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514o. 

Altalános metodika az angol,francia, német, olasz, spanyol nyelv 

iskolai tián itásához. Bp. 197 2. Tankönyvk. 35o p. 

Témakörei: A metodika mint tudomány, az idegen nyelv mint tan-

tárgy, eltérő vonásaik, az idegen nyelvek tanitásának céljai, ok-

tatásának tartalma, szavak, szókincs, nyelvtani minimum, jártas-

ságok és készségek, tanulási folyamat, a nyelvtanulás két fázi-

sa, nevelési, didaktikai alapelvek, a nyelvi anyag feldolgozása, 

a kiejtés tanítása, artikuláció, a hangsúly, beszédritmus, intonáció 

stb, a szókincs tanítása, a nyelvi jártasságok, készségek, fej-

lesztése, beszédtechnikai feltételek, az olvasás tanitása, az Írás-

beli kifejezőkészség fejlesztése, művelődési feladatok a tantervek 

realizálása, a szemléltetés eszközei, a tanitási óra, a teljesítmé-

nyek ellenőrzése stb. 

5o49. 

Az orosz nyelv oktatásának metodikája Bp. 1972. Tankönyvk, 413 

Témaköre': elméleti alapvetés, pedagógiai pszichológiai alapok, 

didaktikai, metodikai alapelvek, a nyelvi anyag feldolgozása, a ki-

ejtés, a nyelvtan tanitása, az absztrakttól a konkréthoz, a szókinc 

tanítása, jártasságok és készségek fejlesztése, az olvasás tanitá-

sa, az írás tanítása, a fordítás, művelődési-nevelési feladatok:, az 

oktatási folyamat megszervezése, a szemléltetés eszközei és mód-

jai, az orosz nyelvi ór a, ellenőrzés, értékelés, osztályozás stb. 

Függelék: magyar orosz metodikai szójegyzék. 

5o 32 

Fri.tz Lei '̂ng<-*: Elemente des neusprachlichen Unterrichts. Stutt-

gart, 1973. Er r -t Klett veri. 352 p. 

A jnodern nyelvek oktatásának eleméi 

Tartalom: Nyelv4 u d o m á ny i alapvetés /idegennyelv- oktatás és nyelv-

tudomány, a nyelv, a nyelv eszközei/. Az idegennyelv-oktatás gya-

kovla^a . d idak t k ^ i é s metodikai feltételek, oktatási cél, feltételek, 

p r o g r a m o z á s i p r o b l é m á k oktatási szintek/ A mai oktatás funkciója 

és feladata, Tár. g y rriufató é s irodalom. 



49o8„ 

R, Lemérand: Programmierter Unterricht und Sprachlabor, The-

őrien und Methoden, München. 1971. M. Hueber 162, p . 

Proframozott oktatás és nyelvi laboratórium 

Témakörök: A programozott nyelvoktatás célja és didaktikai fon-

tossága Skinner lineáris programja. Crowder és a szétágazó 

vagy belső /intrinsic/ programozás, a komplementer programozás, 

a Mathetics- System és a nyelvi laboratórium, kibernetika prog-

ramok, a programok, a programozás a nyelvi laboratórium szol-

gálatában a vásárolható programok előnye és hátránya, végkö-

vetkeztetések, Bibliográfia, tárgy- és névmutató. 

49o7 

M. de Greve - F, von Passel: Linguistik und Fremdsprachun-

terricht. München. 1971. M. Hueber. 155 p. 

N y e l v é s z e t és idegennyelv-oktatás 

Témakörök: Általános és alkalmazott nyelvészet, /a nyelv, a 

nyelv mint kommunikációs eszköz - nyelv és beszéd, az idegen-

nyelv-oktatás alapproblémái/. Nyelvpszichológia és idegennyelv-

oktatás, fonetika, fonológia és strukturalizmus, lexikológiai problé-

mák és didaktikai jelentőségük, kétnyelvűség /mc' vációk a nyelv-

oktat ásban/p a nyelv irott és beszélt formája/ a prioritás kérdése, 

a nyelv és kultura 

Részletes bibliográfia, index rerum, index nominum, 

4612. 

Lux Gyula: Modern nyelvoktatás. Bp. 193 2, Egyet, ny, 174 p. 

A nyelvoktatás problémáival foglalkozó első jelentősebb magyar 

kiadvány 

4568. 

Az idegen nyelvek oktatásának időszerű kérdései, Bp. 19 5""7, 

Tankönyvk. 231 p. 

A felszabadulás utáni első jelentősebb kiadvány a nyelvokta-

tás területéről. 
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Jelentősebb cikkei: Szathmári István: Az anyanyelv és a ta-

nult nyelv kapcsolata a nyelvt&nulás folyamatában 83-111. p. 

Hermán József: a fonetika oktatása III—125 p. 

Suctra: Róbert: A szókincs tanitása 125-147 p. 

Semlyén Gyula: A szöveg szerepe az idegen nyelvek oktatásá-

ban 2o9- 229 p. 

46o6. 

Ernst Ottó: Methodik und Didaktik des neusprachlichen Unter-

richts, Leipzig. 1925, Velhagen u, Klasing. 38o p. 

A modern nyelvek oktatásának módszertana és dí.dakt.ikája 

Inkább történeti értékű, jelentős hatással volt az idegennyelv-

oktatás elméletének és módszertanának fejlődésére, 


