
Y álogatás a Nemzetiségi Szerkesztőség
frissen megielent kiadványaiból

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, NemZetiSégi SzerkeSZtő-
ségének gondozásában német, horvát, szlovén, szerb,
szlovák és román nyelven jelennek meg nyelv- és
SZaktantárgyj könyvek,

Horvát nyelvű kiadványaink közü1 szeretnénk két
sorozatot kiemelni: 1996-1999 között jelent meg MaIi-
ja Fülöp-Huljev - E]izabeta Paii( íollából, Madár Eszter
illusztrációival, gradistyei horvát nyelvjárásban írt
tankönyvsorozatunk ( l -4 osztály), Címe: ,,Mi Se uciml
h n atski" (Tanuliunk h o n ótul| ).

Zlata Cergt a szerzője az idén a 3, osztályig megje-
]ent horvát olvasó- és nyelvtankönlv sorozatnak, mely
a horvát tannyelvű áItalános iskola alsó lagozata sZá,
máía készült, Az igényesen összeállított szemelvény-
anyag a világirodalomból, a magyar, az anyaországi, a
magyarországi horvát nemzetiségi irodalmárok írásai,
bó], sőt a tanulók munkáiból is válogat, Munkafüzet is
kapcsolódik hozzá, A vidám hangulatú, színes ábra-
.rnyag H/i l lozsel graliku<t di,_séri.

Középiskolásoknak és magántanulóknak alánljuk
,,Hondt nyelv közípíokon - Hrvatskí na srednjen stupnla"
(szező: ludita SkrapirGarqer) című, a horvát középfokú
nyelwizsgára előkészítő - már régóta hiányolt tan-
könyvünket, mely a nyelwizsgán szereplő témaköröket
dolgozza fel, Minden fejezet ugyanazon séma szerjnt
építkezik és tíz részfeladatból áll, amelyeket különböző
jelek szimbolizáinak, A tankönyv utolsó leckéjében pró-
bavizsga is található, megoldási kulccsal.

A Szótáísorozatokból l997 óía a Technika, Biológia,
Foldraiz témakörök kerü]tek kiadásra, ldén a Matematika
és az lnforrnatika, szerb nyelven a Biolóqia és az lnformati-
Éa, Korábban német nyelven a ,,Technika - Technische

Fachausdrücke 4-8", |szerző, Farhas ]ózsef) és a ,,Fiildrajz

- Geoqraphische und wirtscílaftskundliche Fachausdlücke"

lszerző: Heves FerencJ ielent meg, A négykötetes gim-
náziumi magyar földrajzsorozat horvát nyelven teljes
egészében elkészüli. RéSzei: ÁltalánoS terméSzetfö]d-
nlz, Magyarország földra jza, Regionális föIdra jz, Álta-
lános természetföldrajz, Szerb nyelven ezek közül az
e]ső kötet íendelhető meg (szerző: Nemerkénqi Antal).

Német változatban az első két kötet vehető kézbe,
A második (,,Die Cel7raphie Ungarns", Bora Gyuia és
Nemerkényi Anta] l998-ban megjelent köZöS műVe)
tartalmában, és szerkezetében is jelentősen átdolgo-
Zott, korszerűsített Váliozat, AZ egyes ]eckék e]őtt a
fontosabb fogalmak meghatározása szerepel, melye-
ket a könlwégi regiSzter Csoportosít, FöldrajZi szak-
szókincs-bővítő kiadványunk,,,'ől ie spricht der Ceograph
über,-,? - Hogqan mondja a főldrajztudós - - -?" (szerző: G.
DOrn .- W Coldhammer\. A gimnáZiumok számára jelent
meg oláli ZSuZSa háromköteíes Biológia sorozatából
két kötet. Az állatok és növények után a biokémia, a
seittan és az ember szervezete témaköröket dolgozza
fel új, oknyomozó szemlélettel. A magyaíoíszági né-
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metek történetéVel foglalkozik - dokumentumok alap-
ián Allrrísi János összeállítása |,,Die Ceschichte der
Deutschen in lLnqarn") _

AlSó tagozatos könyveink közül kiemelnénk ,.Alle
machen mit\ - Mindenki csinálja!" című, most kezdődő
nyelvoktató sorozatunkat. Sokéves pedagógusi gya-
korlat aIapján ita Erdófyné Rieder Edina. A tankönyv-
csaiád részletes tanári útmutatóbó1, képeskönyvből,
munkafüzetből, tíz szemlé]tetőtáblából és hangkazet-
tából áll. Az első osztályos anyag most került kiadás-
ra, Damó István eredeti, művészi színvonalú grafikái-
Val, Kiegészítésül ajánljuk Farfras ]ózsefné ,,IJnsere Feste

- Ünnepeink" című sokszínű, ötletekben gazdag össze-
állítását a jeIes ünnepekről, Az eddigi útmutatóhoz,
munkafüzethez, szabásmintához idén jelent meg a
hangkazetta is, Ide tartozik még ]iiger-Manz Mónika
módszertani, szókincsíejlesztő gyűjteménye, az,,Iúú
saq d.ir was! - Mondok valamit|." _ A német nyelvtan közve-
títéséhez aiánljuk a ,,Deutsúe Grammatih in Tabellen" cí-
mű, példákkal bőségesen ellátott nyeivtankönyvet,
melynek szerző|e Herqer Ed,e _

Szerb kiadványaink közül l998-ban ielent meg a Bi-
olóqia sorozat három kötete munkafüzettel együtt, va-
lamint az ú| ,,Szerb helaestds - Niie nega" , amely gyakor-
]atokat is tartalmaz,

Szlovák nyelven az 1-3. osztály számára készült, két-
kötetes, igényes kivitelű,,Körnuezetisnrrct" tankönwet
aiánljuk figyelmükbe, amely az egy- és kétnyelvű isko-
lák számára egvaránt használható. Szerzői: Nómet ]ó-
zsefné és Si/tloí Krisztina, a színes, ösztónző rajzokat
Haui ]ózsef készítette,

Román könyveink köZül l998-ban került ki a nyom,
dából dr, Halász Lászlóné ,,Maqqar-román társalgási zseb-

könqv"-e, mely nyelvi útitársként kíván a konkrét be-
szédhelyzetekben Segítséget nyújtani, Tartalmazza a
társalgáshoz szükséges alapvető szókincset, a helyes
kieitésheZ nélkülöZhetetlen hangtani útmutatót éS rö-
vid nyelvtani áttekintést 1s ad. A grafikákat Damó Ist-
ván készítette, Nagy slkert aratott aZ l997-ben - kö-
zépiskolások és magántanulók számára - kiadott,,R0-
mán nyelvkdnqv" amelyet Borza Lucia írt, Azoknak, akik a
román nyehtant magas szinten akarják elsajátítani,
Mlhal Cozma: ,,Limba rornana - Román nyelv" című köny-
vét ajánljuk,

A Nemzetiségi Szerkesztőség köni,vei államilag do-
táltak, kis péJdányszámban jelennek meg. Megrende-
léseikkel ezért kérjük fordulianak Szerkesztőségü n k-
höz a következő címen,

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, Nemzetiségi Szerkesz,
tőség, Budapest, Szobránc u. ó-8, ll43 Tel/fax:363
2434,22l 9850ll02.

kéréseiket az azonos címen található pedel]us

könlvesbolt fogia teljesíten i.
Horváth stefánia


