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A Language Learning and Technology (LLT) 
1997 óta megjelenő referált elektronikus 
folyóirat, s mint ilyen, kizárólag az 
interneten érhető el az llt.msu.edu címen. 
Korábban indult, hasonló fókuszú laptár
sához, a TESL-EJ-hez hasonlóan a nyelv
pedagógia és oktatástechnológia kérdései
vel és problémáival foglalkozik nemzetkö
zi szerzők tanulmányainak, könyv- és szoft
ver-kritikáinak publikálásával. Szerkesztői, 
Mark Warschauer és Irene Thompson olyan 
kiadványt gondoznak, mely törekszik a mé
diumban rejlő lehetőségek kiaknázására, s 
amely a nemzetközi szakértők tanácsadá
sát figyelembe véve mind az elméleti, mind 
az empirikus megközelítések széles skálá
ját felvonultatja, időnként pedig vendég
szerkesztőket kémek fel a tematikus szá
mok összeállítására. A szerkesztőbizottság 
tagjai között olyan neveket találunk, mint 
Graham Davies, Susan Gass és Maggie 
Sokolik. A januári számmal leköszönő 
könyvszemle-szerkesztő India Plough-t 
Jennifer Leeman váltja fel.

Dennie Hoopingamer web-szerkesztő és 
hét fős grafikai-tervező csapata munkáját 
dicsérik a tiszta, tetszetős megjelenésű ol
dalak. A kiadvány legújabb szolgáltatása
ként a kínálathoz ez év januárjától meg
újult kereső elem is társult: ezzel egyebek 
mellett szerző, cím, kiadványszám és té
materület szerint böngészheti az LLT ar
chívumát az olvasó. Ha korábban elmu
lasztotta volna, most megtalálhatja David 
Nunan írását (az 1999 júliusi számban) az 
intemet graduális tanulmányokra felhasz
nálható vívmányairól éppúgy, mint Carol 
Chapelle kritikai és előrejelző fejtegeté

seit a bemutatkozó számban arról, ami 
mára valósággá vált: milyen lesz a kom
puterrel segített nyelvtanulást kutató szak
ma 2000-ben.

A folyóirat rendszeres megjelenését a 
szerkesztői-szerzői gárdán és a fő szpon
zorokon kívül többek között olyan neves 
intézmények és szervezetek is támogatják, 
mint az EUROCALL és a CALICO.

Multimédia, internet és nyelvi tesztelés: 
ezekben a témákban adott közre az LLT 
számos beszámolót. Tanulmányok vizsgál
ták a multimédiás közegben olvasott szö
vegek értését, az e-mail üzenetek váltásá
nak hatását a második nyelvre, valamint az 
adaptív idegen nyelvi készségmérés alkal
mazását.

Az eddig évente kétszer megjelenő LLT 
2.000-től három új számmal jelentkezik, 
melyek közül az első kettő tematikus: ezek 
azt vállalják fel, hogy felmérjék és össze
gezzék, hogyan alkalmazható a modern 
komputer-technológia a második (és ide
gen) nyelv elsajátításának kutatásában.

Az idei első szám élén álló négy tanul
mány a kutatásmódszertant járja körül. Jan 
Hustijn tanulmánya („The Use of Compu
ter Technology in Experimental Studies of 
Second Language Acquisition: A Survey 
of Some Techniques and Some Ongoing 
Studies”) azt kísérli meg, hogy a második- 
nyelv-elsajátítás kutatásában alkalmazott 
adatfelvételi és -elemző módszerek közül 
megvizsgálja az információs technológia, 
elsősorban a multimédiás alkalmazások ál
tal nyújtott előnyöket. Joseph Collentine 
arról ír („Insights into the Construction of 
Grammatical Knowledge Provided by User-
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Behavior Tracking Technologies”), hogy 
miképpen alkothatunk képet azokról a fo
lyamatokról, melyek befolyásolják a gram
matikai tudás elsajátítását. Batia Läufer és 
Monica Hill empirikus tanulmányának té
mája a lexikai tudás, ezen belül is az a mód, 
ahogyan az angolt idegen nyelvként tanulók 
egy komputer program szótárkészletét hasz
nálták („What Lexical Information Do L2 
Learners Select in a CALL Dictionary and 
How Does It Affect Word Retention?”). Az 
utolsó tanulmányban („Web-Based 
Elicitation Tasks in SLA Research”) a szer
ző, Dalila Ayoun bemutatja azoknak az 
internethez kötődő feladattípusoknak az 
elemzését, melyeket egy kísérlet keretében 
alkalmazott.

A Dorothy Chun vendégszerkesztő ál
tal jegyzett januári kiadvány (3. évfolyam
2. szám) részben szakít az LLT hagyomá
nyaival. A folyóirat korábban elsősorban 
azokat a kutatásokat mutatta be, melyek 
konkrétan azt vizsgálták, hogyan tehető a 
nyelvtanulás hatékonyabbá a technika ál
tal. A legfrissebb szám négy tanulmánya 
mégis sok szempontból a további tanulás- 
fókuszú kutatásokat segítheti.

Mint internetes kiadványnak, az LLT-nek

több lehetősége is lenne dinamikusabbá és 
egyben még hasznosabbá tenni a folyóiratot. 
A nyomtatott publikációk hagyományos szer
zői és témaindexét itt kitűnően helyettesíti 
ugyan a kereső modul, de azt ki lehetne bő
víteni egy referencia-gyűjteménnyel, mely
nek segítségével az egyes cikkekben meghi
vatkozott szakirodalom is könnyebben átlát
hatóvá válna, ami pedig a kutatást is segíthet
né. Mint olvasót, érdekelne az is, éppen hány 
rendszeres olvasója van a folyóiratnak - er
ről viszont nem ad információt az LLT. Az 
időközönként közreadott olvasói reakciókat 
is rendszeresebbé tehetné a szerkesztőség.

Végezetül néhány szó a tervezett szá
mok egyikéről. Jövőre az LLT egy olyan 
területet mutat be részletesebben, mely a 
korábbi évfolyamokban kevés figyelmet 
kapott: a nyelvtanulásban és nyelvtanítás- 
ban felhasználható szövegkorpuszok elmé
leti és gyakorlati vonatkozásait járja majd 
körül a Chris Dibble és Michael Barlow 
vendégszerkesztésében készülő szám. A 
különösen érdekesnek ígérkező vállalko
zás terveiről is olvashatunk a januári LLT 
képernyős hasábjain.
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