Könyvajánló

Nyomdaipari Munkavédelmi Kézikönyv (Optima Téka Kiadó)
A nyomdaiparban az elmúlt
két évtizedben nem jelent
meg munkavédelmi tárgyú
kiadvány. Hiánypótló műként
kerül a nyomdai vállalkozásokhoz és szakmai körökhöz
a Nyomdaipari Munkavédelmi Kézikönyv. A szerző Nagy
Veronika, a kiadó Persovits
József, mindketten nyomdai
szakemberek, akik a hétköznapok gyakorlatából jól ismerik a munkavédelem területét.
„Ez a kézikönyv azért született, hogy mindazok, akik részesei, de nem tudósai a munkavédelemnek, tisztában
legyenek azzal, hogy mire és
hogyan kell ﬁgyelni” – olvasható a bevezetőben.
Kiknek szól a könyv? A belső
címoldalon eligazításként
szerepel egy mondat: Tájékoz-

tató a munkáltatók részére az
üzemi gyakorlati munkavédelemről. A Nyomdaipari
Munkavédelmi Kézikönyv
remélhetőleg nagymértében
segítséget nyújt a nyomdai
vállalkozások vezetőinek és
a munkavédelemmel foglalkozó
szakembereknek, hogy lényegre törően tájékozódjanak
a nyomdaiparon belüli munkavédelemmel kapcsolatos
gyakorlati teendőkről, valamint a vonatkozó hatályos
jogszabályokról. Ugyanakkor
– mert a pultnak két oldala
van! – a dolgozóknak is íródott,
hogy tisztában legyenek
a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikkal és kötelezettségeikkel.
A kiadó és a szerző közös
munkával „a téma nem

könnyed voltára” való tekintettel az olvashatóságra is
törekedett, ezért a kiadvány
szövege „előre megfontolt
szándékkal” nem hemzseg
a paragrafusoktól. A szerző
írói vénája, stílusa és Izsák
Jenő graﬁkái segítik a téma
befogadását. Kézikönyv, mely
a gyakorlati teendők mellett
iránytű is a hatályos jogszabályok tengerében.
A vonatkozó jogszabályok és
az adminisztrációt segítő jegyzőkönyvminták a könyv végén
külön mellékletekbe gyűjtve
találhatóak.
Ára: 2100 Ft; formátum: A5; terjedelme: 136 oldal + színes borító.
Előﬁzethető, megrendelhető:
E-mail: persojo@freemail.hu
Mobil: 06 30 691 8691

Értelmező szótár + (főszerkesztő: Eőry Vilma) (Tinta Kiadó)
Az Értelmező szótár+ egynyelvű kéziszótár. Azonkívül,
hogy magyarázza a címszavakat, és használatukat példamondatokkal világítja meg,
sokféle nyelvi ismeretet, számos hasznos tudnivalót is
közöl róluk. A szótár magyar
anyanyelvűek, elsősorban
ﬁatalok számára készült, és
alkalmas az anyanyelvoktatásban való felhasználásra.
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A kétkötetes kézikönyvben
a 16 065 címszóhoz hozzákapcsolva 250 000 nyelvi
adat található. A klasszikus
értelmező szótári funkciók
mellett ugyanis – a magyar
szótárirodalomban először –
egyetlen szótárban számos
ismeretet tartalmaz, a szócikkekbe beépítve:
w megadja a szinonimákat,
w felsorolja az ellentéteket,

szókapcsolatokat, szólásokat,
közmondásokat közöl,
w tájszavakat sorol fel.
w

Ezeken a nyelvi adatokon kívül az Értelmező szótár + egy
szócikken belül még további
információkat is ad:
w jelzi a gyakoriságot,
w közli az etimológiát,
w nyelvhasználati tanácsokkal
szolgál,

felsorolja utótagjuk szerint az
összetételeket,
w illusztrációkkal szemléltet.
w

A negyedmillió nyelvi adat
szemléletesen mutatja be,
hogy szavaink nem elszigetelten, önmagukban állnak
nyelvünkben, hanem szinonimáikkal, ellentéteikkel,
szókapcsolataikkal hálót alkotnak. A szótár szerkesztői
először vállalkoztak arra,
hogy a szavaknak ezt a szövevényes kapcsolatrendszerét
egyetlen szótárban mutassák
be. Erre utal a szótár címében
szereplő „+”.

A szavak összetartozását
szemlélteti a kötet végén található fogalomköri csoportosítás is, amely első ízben adja
közre fogalomkörökbe rendezve a magyar szavakat.
Az Értelmező szótár +
szerkesztői a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete nyelvművelő és nyelvi tanácsadó
osztályának tudományos
kutatói, a szótár szerkesztése
során felhasználták a jelentéstan, a lexikológia és a lexikográﬁa legújabb eredményeit.
Bízunk benne, hogy az
Értelmező szótár+ azzal, hogy

nemcsak megmagyarázza
a szavakat, hanem sokféle
ismeretet is közöl róluk, sokak
számára nyújtja a szavaink
közötti összefüggések felfedezésének izgalmas élményét,
és segíti anyanyelvünk szókincsének, ezzel együtt kultúránknak minél alaposabb
megismerését.

A kiadó honlapján megvásárolható
30% kedvezménnyel, 8393 Ft-ért!
(www.tintakiado.hu)
Ára: 11 990 Ft; terjedelme: 1850 oldal; mérete: B5; kötés: keménytábla

Tótfalusi István: Idegenszó-tár (Tinta Kiadó)
Az Idegenszó-tár, mint alcíme
is mutatja, azonkívül, hogy
értelmezi, magyarázza a régi
vagy új, homályos jelentésű
idegen szavakat, részletesen
megadja azok etimológiáját,
eredetét is.
A 28 000 címszó közül jó
néhány a klasszikus műveltség
szavai közé tartozik, mások az
elmúlt másfél évtizedben
kerültek előtérbe a sajtó,
a politika, a közgazdaság, az
informatika, valamint a sportok és a művészetek nyelvében. Megtaláljuk benne az
ifjúság és a divat nyelvének
friss jövevényeit is.
Szótárunk egyedülálló újdonsága, hogy a magyar szótárirodalomban először
ismerteti részletesen a szavak
etimológiáját. A magyar
nyelv idegen szavainak eddigi
szótárai csupán röviden, jelzésszerűen utaltak az egyes
szavak eredetére. Az Idegenszó-tár páratlan módon,

hatalmas nemzetközi szakirodalomra támaszkodva adja
meg minden címszó esetében
azt a fellelhető legősibb nyelvet, amely a szó ismert forrása.
A szerző nem elégszik meg
a forrásnyelv közlésével,
hanem aprólékos ﬁlológiai
munka eredményeképpen
lépésenként ismerteti azokat
a közvetítő és átadó nyelveket, amelyeken keresztül a szó
nyelvünkbe került. Bemutatja
azt az izgalmas utat, amely
során az ősi jelentésből, az ősi
szóalakból létrejött a magyar
nyelvben ma használatos
jelentés és szóalak.
Az Idegenszó-tár segítséget
nyújt az idegen szavak helyesírásában, és ahol szükséges,
feltünteti a szó helyes kiejtését
is. Függelékében közli több
mint 300 idegen rövidítés,
idegen mozaikszó feloldását
és értelmezését.
A szerző, Tótfalusi István
sok évtizedes munkássága

alatt több mint húsz magas
színvonalú tudományos
ismeretterjesztő könyvet, szótárat és lexikont állított össze.
A nagyközönség körében igen
népszerűek korábbi szótárai,
például a Nyelvi vademecum,
az Idegen szavak magyarul és
a Kis magyar nyelvklinika.
A Tinta Könyvkiadó szótáraival, nyelvészeti szakkönyveivel méltán váltott ki elismerést. A kiadó korábbi
szótársikerei (pl. Magyar
szókincstár) mellé az Idegenszó-tárt ajánljuk a szótárforgatók népes táborának és
mindazoknak, akik többet
kívánnak tudni nyelvünk eddig rejtett titkairól.
A magyar nyelv kézikönyvei
sorozat tagja.
A kiadó honlapján megvásárolható
30% kedvezménnyel, 4893 Ft-ért!
(www.tintakiado.hu)
Ára: 6990 Ft; terjedelme: 1000 oldal, mérete: B5, kötés: keménytábla
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