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Kalandozások az olasz nyelvű 
internetes honlapokon

A számítógép elterjedtsége Olaszországban
Olaszországban a rendszeres Internet-használók aránya 2004 tavaszi adat szerint eléri 
a lakosság 45%-át. Ez 2003 tavaszához képest körülbelül 12%-os növekedést jelent. A 
lakosság nagy részének (a családok körülbelül 70%-ának) van számítógépe, de otthon 
nincs mindenkinek Internet-használati lehetősége. A munkahelyén vagy az iskolában 
azonban szinte mindenki hozzájuthat a hálózathoz. Az ország egész területén eléggé 
elterjedt az e[lektronikus]-vásárlás (a városi lakosság körülbelül 30%-a vett már vala
milyen terméket a számítógépen keresztül, a falusi lakosság körében ennél kisebb az

1. táblázat: Az Európai Unió tagállamaiban a rendszeres Internet-használók számaránya 
a felnőtt lakosság százalékában

Forrás: www.gfk.hu/sajtokoz/articles/0409301200.htm

Ország 2003 tavasz, % 2003 ősz, % 2004 tavasz, %

Dánia 67 71 75
Svédország 67 70 75
Finnország 68 72 72
Hollandia 53 65 66
Németország 50 53 57
Ausztria 50 53 56
Nagy-Britannia 39 41 54
Szlovénia 40 50 50
Észtország 39 39 46
Franciaország 33 41 45
Olaszország 33 33 45
Belgium 41 44 44
Írország 36 40 40
Csehország 31 33 35
Szlovákia 22 27 33
Spanyolország 22 27 31
Litvánia 20 27 31
Görögország 24 26 28
Lengyelország 16 20 25
Portugália 24 24 24
Lettország 19 23 24
Magyarország 15 18 21
Luxemburg nincs adat nincs adat nincs adat
Málta nincs adat nincs adat nincs adat
Ciprus nincs adat nincs adat nincs adat

http://www.gfk.hu/sajtokoz/articles/0409301200.htm
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e-vásárlások aránya, körülbelül az emberek 20%-a vett már valamilyen terméket ezen 
az úton). A fiatalok körében jóval elteijedtebb a számítógép mindennapos használata 
(körülbelül 80%-uknak van otthon is gépe, de az informatika az iskolákban az 1980-as 
évektől kezdve kötelező tantárgy), mint az idősek körében (körülbelül 50%-uknak van 
otthon is gépük). Ebből a szempontból van némi különbség a gazdag Észak és a sze
gény Dél között, de nem jelentős. A számítógépet a legtöbben e-mailezésre, interne
tezésre, játékra, vásárlásra, tanulásra használják. Ezek alapján az adatok alapján az 
olaszok az Európai Unió 25 tagállama közül a 10. helyet foglalják el, Franciaország
gal holtversenyben.

Olaszországban az 1980-as évek végén indult a Magyarországon is egyre népsze
rűbb táv- és e-tanulás. A 2000-es években az olasz egyetemisták-főiskolások körülbe
lül 20%-a tanul elektronikus úton, távoktatás keretében. Az e-leamingnek is nevezett 
oktatás keretében a hallgatók ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, 
de egyéni ütemben haladhatnak a tananyaggal. Nagy szükségük is van erre a lehető
ségre, hiszen munka mellett a tanulást nagyon nehéz összeegyeztetni a napi program
mal. Az élethosszig való tanulást pedig világszerte egyre több országban propagálják 
a szakemberek, a gazdasági élet szereplői és a politikusok. Erre a tanulási formára 
majdnem minden szakon lehetőség is van, kivéve az orvosi tudományokat, idegen 
nyelveket és a művészeti tanulmányokat.

Az internetes honlapokról általában
Minden országban (így Olaszországban is) annyi hivatalos honlap létezik, hogy min
det lehetetlen sorra venni. Jelen tanulmánynak így ez nem is célja. Az alábbi felsorolás 
inkább ízelítőt nyújt az olvasóknak az általam ismert honlapok szolgáltatásaival kap
csolatban. Természetesen a felsorolást ki-ki kiegészítheti a saját kedvenc weblapjainak 
a címével. A lényeg az, hogy ezek a lapok nagy segítséget nyújtanak a mindennapi 
munkánkhoz, napirendünk kialakításához, és még jó esetben szórakoztatnak is ben
nünket, sőt, sok mindent tanulhatunk is belőlük.

Az idegennyelv-oktatásban különösen jól használható az Internet. A nyelvtanárnak 
elég egy kis barangolás a honlapok között, és rövid idő alatt annyi szöveget tölthet le, 
amennyit csak akar. Ráadásul ezek a szövegek autentikusak, ami különösen fontos a 
nyelvtanításban, de - a saját tapasztalataimból kiindulva - arra azért felhívnám a fi
gyelmet, hogy egy autentikus szövegben is előfordulnak helyesírási hibák, gépelési 
elírások. Ezeket könnyen kijavíthatjuk, ha az adott szöveget átmentjük a szövegszer
kesztő programba. Mindenesetre érdemes ezzel foglalkozni, mert a diákok az érdekes 
szövegekből szívesebben tanulnak, és könnyen rászoktathatok arra, hogy ők is keres
gessenek anyagokat az őket érdeklő témákkal kapcsolatban. Az sem baj, ha sztárplety
kákat, sporthíreket olvasgatnak, hiszen ezek segítségével is lehet a nyelvet gyakorolni, 
és ezek is hozzátartoznak az adott ország civilizációs ismereteihez. Nem beszélve ar
ról, hogy egy idő után már könnyebb elérni, hogy magvasabb szövegeket is keresse
nek és elolvassanak.

A legfontosabb olasz portálok
Általános: www.yahoo!,

www.yahoo.it, 
www.Pagine.it,

wwwJtalia.it 
www.libero.it, 
www.Italiane.it,

http://www.yahoo
http://www.yahoo.it
http://www.Pagine.it
wwwJtalia.it
http://www.libero.it
http://www.Italiane.it
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www.Pagineltaliane. it, 
www. italiantourism. com, 
www. italia. gov. it, 
www. mediasetonline, com.

www.enit.it,
www. Checkltaly. com, 
www. italiaoggi. it,

Újságok: napilapok: Il Mondo (www.ilmondo.it),
La Repubblica (www.larepubblica.it), 
Corriere (www. corriere, it),
La Gazzetta dello Sport (www.lagazzetta.it),
Il Tempo (www.iltempo.it),
Il Giornale del Popolo (www.ilgiomaledelpopolo.it); 

hetilapok: Sorrisi e Canzoni (www.sorrisiecanzoni.it.); 
folyóiratok: Focus (www.focus.it),

Galileo (www.galileonet.it)

Irodalom: http://xoomer.virgilio.it, www.letteraturaitaliana.it.

Képzőművészet: www.ildiogene.it, 
www. webartisti. it,

www.tiscali.it,
www. scuolascacch i. com.

Zene: www. wikipedia. org,
www. biografieonline. it,
www. italianelmondo. it/musica 
www. lyrics café. com, 
www. lyricsofsongs. com, 
www. tuttog ratis, it, 
www.sempreutile.it, 
www.italianissima.net.

www.musicaitaliana.com, 
www. informamusica. it, 
www.lyrics.com, 
www. testi, canzoni, it, 
www. really rics. com, 
www.angolotesti. it, 
www.musicalstore. it,

A www.ya/100/ Italia című honlapon az Annunci rovatban mindenféle hirdetést olvas
hatunk, például: autóval, ingatlannal, házassági ajánlatokkal, munkával, bármilyen ter
mék adásvételével, utazással kapcsolatban. Elolvashatjuk a horoszkópunkat is. Ezt a 
weblapot hetente frissítik. Aki szeret számítógépes játékokat játszani (és az ideje is meg
engedi), erre is lehetősége nyílik, a játékok többségére azonban regisztráció után lehet 
jelentkezni. A legbugyutább játékoktól (amelyekben adott várost kell elfoglalni a ször
nyektől, vagy célba kell lőni, esetleg az ellenséget kell elpusztítani) a műveltségi ve
télkedőig (amelyben vannak tényleg elég nehéz kérdések is) nagyon széles a skála.

Ugyanehhez a weblaphoz tartozik a www.yahoo.it honlap, amelyen az Oggi su 
Launch szóra kattintva videoklipeket nézhetünk-hallgathatunk meg (ha van a számító
gépünkön CD-meghajtó). Egy baj van ezzel a rovattal: nem sok olasz előadó szerepel 
rajta, az is leginkább csak angolul. A Mail gratis című rovatban képeslapokat küldhe
tünk egymásnak különböző alkalmakra (Mikulás, karácsony, húsvét, születés- és név
nap, stb., vagy csak úgy). Vannak vicces és jókívánságokat tartalmazó lapok is. A Notizie 
szóra kattintva elolvashatjuk a napi híreket. (Ezt a rovatot naponta frissítik.)

A www.libero.it című honlapon - a ya/zcw-hoz hasonlóan - szintén hirdetéseket ol
vashatunk. A témák is nagyjából azonosak: ingatlanok adásvétele, autóvásárlás, mun
ka. De felmerülnek új címek is: kultúra és civil társadalom (ahol azt tudhatjuk meg, 
hogy hol kérhetünk segítséget, illetve, ha mi akarunk segíteni valakinek, azt hogyan 
tehetjük meg); börzehírek (ahol befektetési tanácsadás folyik, ha éppen annyi pénzünk

http://www.Pagineltaliane
http://www.enit.it
http://www.ilmondo.it
http://www.larepubblica.it
http://www.lagazzetta.it
http://www.iltempo.it
http://www.ilgiomaledelpopolo.it
http://www.sorrisiecanzoni.it
http://www.focus.it
http://www.galileonet.it
http://xoomer.virgilio.it
http://www.letteraturaitaliana.it
http://www.ildiogene.it
http://www.tiscali.it
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van, hogy nem tudunk vele mit kezdem); mamák (itt a kismamák és az anyukák szak
emberektől kaphatnak a kérdéseikre választ); újdonságok (itt SMS-küldésre, chatelésre 
nyílik lehetőség); egészségvédelem (ezen a címen az egészség megőrzésével kapcso
latos tanácsokhoz juthatunk); tanulás (az általános iskolától az egyetemi képzésig fel
merülő kérdéseinkre válaszolnak szakemberek, illetve hasonló cipőben járók). Az 
Ultime notizie című rovatban a legfrissebb politikai és utazással kapcsolatos, sztár-, 
illetve sporthíreket, időjárás-jelentést, horoszkópot, TV-műsort olvashatunk. A weblapot 
a google keresőprogram üzemelteti, ezért arra is lehetőségünk van, hogy olaszországi 
és más államokbeli weblapokat felkeressünk róla.

A www.pagineitaliane, it című honlapot annak hasznos felkeresnie, aki Olaszország
ban akar utazgatni, mivel a szolgáltatásai rengeteg segítséget nyújtanak a turistáknak. 
Megjelenik egy kis téglalap, amelybe be kell írni, hogy melyik tartományról, városról 
szeretnénk információkat kapni. Ha kiválasztottuk a nekünk megfelelő helyet, kapunk 
egy részletes autótérképet, amelyen azt is bejelölik, hogy mikor vannak ünnepek, hol 
találhatók a környéken a pihenőparkolók, legfontosabb múzeumok, bankok, szállodák 
és más szállás lehetőségek, éttermek. A szállást igény esetén le is tudjuk foglalni. Ha a 
Meteo szóra kattintunk, megtudjuk, hogy a kiválasztott helyen éppen milyen az időjá
rás. Egy kattintással a kért információkhoz angol vagy japán nyelven is hozzájutha
tunk. Ugyanezeket a szolgáltatásokat nyújtja a www.enit.it című honlap is, de csak 
angolul és olaszul, valamint a www.italiantourism.com honlap, csak angolul.

A www.mediasetonline.com látogatása azoknak ajánlott, akik szeretik a TV-prog- 
ramokat, sztárinterjúkat böngészni. A Scrivici szóra kattintva a honlap készítőinek is 
lehet üzenni.

A www.italiaoggi.it című honlapon - amelyet több kiadóvállalat együtt üzemeltet 
- különböző szolgáltatások várják a barangolókat. Például az Ultime Notizie a legfrisebb 
általános (politikai, sporttal, utazással, szórakozással, művelődéssel kapcsolatos) in
formációkat takarja, a La Legge című rovatban jogi tanácsokat lehet kérni.

A www.italia.gov.it a választópolgárok hivatalos honlapja, működését a kormány 
finanszírozza és ellenőrzi. Ha valakinek bármilyen nemű kérdése van, on Zíne-fórumon 
teheti fel, és az adott téma szakemberei válaszolnak is neki. A lapnak különböző szol
gáltatásai vannak: munkahelykeresés, információadás az országban működő egyete
mekről, részletesebb tudnivalók a lakóhelyről. Ezen a lapon van egy, a gyerekek szá
mára fenntartott hely is, il Web dei Ragazzi címmel. A gyerekek is feltehetik kérdése
iket az őket érdeklő témákkal kapcsolatban. Ez azért jó, mert a gyerekeket is rászoktatja 
egyrészt az Internet használatra, másrészt arra, hogy felnőtt korukban öntudatosabban 
foglalkozzanak saját ügyeikkel.

Olasz napi-, hetilapok és folyóiratok a neten
Az olasz színes magazinokról (pl. Amica, Visto, Gente, Anna, Gioia, Oggi, Bella) jó 
tudni, hogy sokkal színvonalasabbak a magyar Kiskegyednél vagy Tinánál. Valóban 
érdekes, fontos dolgokról lehet bennük olvasni, és a sztárinterjúk sem olyan lapos, ér
dektelen, semmitmondó témákról szólnak, mint a magyar Story vagy Best magazinok
ban. A Sorrisi e Canzoni című rádió- és TV-újság sem csak a következő heti műsoro
kat közli, hanem politikai híreket, háttérelemzéseket, híres emberek életútját, olasz és 
angol nyelvű dalszövegeket. A legtöbb olasz napi-, illetve hetilapnak elolvashatjuk a 
neten az elektronikus változatát, nemcsak az országos terjesztésűekét, hanem a helyi-

http://www.enit.it
http://www.italiantourism.com
http://www.mediasetonline.com
http://www.italiaoggi.it
http://www.italia.gov.it


82 Kuthy Erika

eket is (milánói, nápolyi, venetói, római, ascoli, dél-tiroli anyagokra bukkantam), pél
dául: Sorrisi e Canzoni (www.sorrisiecanzoni.it), La Repubblica, Gazzetta dello Sport, 
Corriere Lavoro, Corriere Salute, Corriere Telematico, Il Mondo, Il Giornale del 
Popolo, Il Tempo. Ezeket a legegyszerűbben a google keresőprogramban lehet megta
lálni, elég annyit beírni: giornali italiani, és választhatunk, hogy melyik újságot akar
juk elolvasni. De több olyan keresőlap is létezik, amelyen olasz újságokat találunk, pl. 
a www.fabi.viterbo.it és a www.infinito.it. Mindkét weblap úgy működik, hogy a fo
lyóiratokat, heti- és napilapokat külön-külön felsorolják, s a megfelelő helyre kattint
va jutunk a keresett laphoz.

Az egyik legszínvonalasabb olasz folyóirat a Focus című, amely hasonlít a Magya
rországon is megjelenő National Geographicra. Internetes változata: www.focus.it, 
amely legalább annyira színvonalas, mint a kézbe vehető folyóirat. Ezen a portálon 
elolvashatjuk a legújabb természettudományos (biológiai, kémiai, fizikai, orvostudo
mányi) felfedezéseket, de néha találhatunk társadalomtudományi (nyelvészeti, törté
nelemi, politikatudományi) cikkeket is. A Domande e Risposte című rovatában olva
sói kérdések és az azokra adott válaszok olvashatók, a legkülönbözőbb témák szerint 
csoportosítva. Például: az „Animali” címnél a megfelelő kérdésre kattintva megtud
hatjuk, hogy a pingvinek lába miért nem fagy le. De műveltségünket is bővíthetjük, ha 
elolvassuk, hogy hogyan alakultak ki a különböző hangjegyek, hány betű van a japán 
ábécében, mi a története a számítógépes @ jelnek (amely eredetileg egy latin, azután 
angol elöljárószót jelölt), miért éppen fehér füst jelzi a mindenkori pápa megválasztá
sának megtörténtét, az óra miért éppen 60 percből és a perc miért éppen 60 másodperc
ből áll, mit jelent a deus ex machina kifejezés, honnan ered az a tévhit, hogy a gólya 
hozza a gyerekeket, mi a Világbank, ki alkotta meg az euro jelét, hol és mikor alakult 
ki a RAP zene műfaja, miért van a szentek feje körül glória, hány nyelvet beszélnek a 
világon, stb. De rengeteg cikket olvashatunk az űrkutatásról is. A felsorolásból is lát
szik, hogy milyen színes a rovat kínálata. Sőt, mi is elküldhetjük a kérdéseinket és 
néhány napon belül választ is fogunk kapni rájuk. Erre biztathatjuk tanítványainkat is. 
Az idegennyelv-órán ezeknek a szövegeknek a segítségével színesíthetjük az anyagot, 
és nemcsak a diákok nyelvtudását bővíthetjük, hanem a műveltségét is. Ennek a rovat
nak egy hátránya van: néhány cikket nem tudunk megnyitni, csak akkor, ha meghatá
rozott összeget fizetünk érte.

Hasonló jellegű havilap a Galileo, amely szintén tudományos témákkal foglalko
zik. A két folyóirat között annyi a különbség, hogy a Galileloban csak természettudo
mányokról szóló cikkek szerepelnek, míg a Focwsban előfordulnak társadalomtudomá
nyi anyagok is, illetve ez utóbbi lapban kevesebb a rovat. És itt nem találtam levelezési 
lehetőséget sem.

Olasz nyelvű irodalom a neten
Az olasz nyelvű irodalom a reneszánsz és barokk korban, majd az azt követő évszá
zadokban is hatalmas értékekkel járult hozzá a világ kulturális gazdagságához. Min
denki ismeri például - tényleg csak kiragadva néhány ismert szerzőt - Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Alfieri, Machiavelli, Metastasio, Pirandello, Moravia, Carducci, Ariosto, 
Giovanni Verga, Dario Fo nevét. A XX. században több olasz író, költő kapta meg az 
irodalmi Nobel-díjat. Ez a gazdagság tükröződik az Interneten is, hiszen nagyon sok 
weblap foglalkozik ezzel a témával. Most nézzünk ezek közül kettőt.

http://www.sorrisiecanzoni.it
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A http://xoomer.virgilio.it című lapon végigbarangolhatjuk az egész olasz irodal
mat a Trecentótól egészen napjainkig. Az adott századhoz tartozó szerzők életrajzát 
böngészhetjük. A Novecentónál például rábukkantam a „futuristi” szóra, majd arra 
kattintva elolvastam a Marinetti-féle Futurista kiáltványt.

A www.letteraturaitaliana.it című honlapon szintén megtalálható az egész olasz 
nyelvű irodalom, de nem az évszázadok szerint, hanem a szerzők és a művek ábécérend
jében. Nagyon jól kezelhető lap ez is, bátran ajánlhatjuk tanítványainknak. Ez a két 
weblap elegendő adatot tartalmaz ahhoz, hogy átfogóan tanulmányozva őket megismer
jük az egész olasz irodalmat, a Trecentótól egészen napjainkig. Azért nem közlöm több 
hasonló lap nevét, mivel ez a kettő bőven elég arra, hogy végigbarangoljuk az egész 
olasz irodalmat.

Olasz képzőművészet a neten
Az olasz képzőművészet minden korban maradandót alkotott, azt hiszem, nemcsak az 
italianistáknak nem kell bemutatni Michelangelót, Leonardót, Raffaellót, Giottót, Ver- 
rocchiót, Tizianót, Tintorettót, Canalettót, Giorgionét, Vásárit, Bellinit, Cellinit, Ber- 
ninit, Ghibertit, Brunelleschit - hogy csak a legnagyobbakat említsem. Természetesen 
ilyen gazdag anyaggal több weblap is foglalkozik, emeljünk ki közülük most négyet.

A www.ildiogene.it című honlapon nagyon könnyű az olvasó dolga, ez egy teljesen 
felhasználóbarát honlap. Ha a musei szóra kattintunk, feltárul előttünk Olaszország 
valamennyi múzeumának gazdag anyaga, itt meg tudjuk nézni, hogy egy adott múze
umban milyen képeket, szobrokat, domborműveket őriznek; az artisti szónál a meste
rek neve ábécérendben szerepel, közük, hogy mely művüket hol lehet megtekinteni; 
az enciclopedia szó alatt viszont választhatunk, hogy a mesterek, a művek vagy a 
múzeumok címszó alatt keressük meg a kívánt adatokat.

A www.webartisti.it című honlapon külön helyet kaptak a festők, szobrászok, fény
képészek és a mai divatot követve a különböző digitális technikákkal dolgozó művé
szek. Személy szerint innen hiányolom az építészeket. Olyan neveket nem találtam meg, 
mint Brunelleschi, Arnolfo di Cambio, Leon Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti. De nem 
baj, kárpótolhatjuk magunkat a www.tiscali.it című honlapon, ahol még képeket is 
nézegethetünk a legszebb olaszországi épületekről. Ezen a lapon külön be lehet baran
golni a különböző korokat. És nemcsak a konkrétan keresett művészekről és művek
ről szerezhetünk adatokat, hanem a honlap készítői bemutatják a különböző stílusok 
legfontosabb jellemzőit is.

A www.scuolascacchi.com című honlapon a művészek nevére és a korszakokra is 
rákattinthatunk, attól függően, hogy mit keresünk. A mesterek ábécérendben, a korok 
- értelemszerűen - kronológiai sorrendben következnek egymás után.

Olasz zene a neten
Klasszikus zene
Az olasz zene - a klasszikus és a könnyű egyaránt - maradandó értékekkel járult hoz
zá a világ kulturális gazdagságához (mindenki számára ismerősen cseng például Ver
di, Puccini, Mascagni, Paganini, Vivaldi, Leoncavallo, Rossini, Bellini, Respighi neve). 
Az opera műfaja is Olaszországban született meg, mivel a zenedráma alapja a dalla
mos olasz nyelv, amelyen igen könnyű zenét írni és énekelni. A műfaj előadóművészei 
közül is minden korban a leghíresebbek között vannak az olaszok (Caruso, Gigli, Pa-

http://xoomer.virgilio.it
http://www.letteraturaitaliana.it
http://www.ildiogene.it
http://www.webartisti.it
http://www.tiscali.it
http://www.scuolascacchi.com


84 Kuthy Erika

varotti, Raimondi, Freni, Ricciarelli, Scotto, stb.). A milánói Scalában vagy a velencei 
La Fenicében, a nápolyi San Carlóban vagy a római Accademia di Santa Cecíliában 
énekelni minden énekes számára mindig is a szakmai csúcsot jelentette. A világ legna
gyobb zeneszerzői is oalszul írták műveik nagy részét (Mozart, Haydn, Händel, stb.). 
Az itáliai Guido di Arezzo alkotta meg a szolmizációs hangokat, a modem kotta alapjait. 
Az Interneten barangolva ebben a témában is rengeteg anyagot találhatunk. Öt honla
pot emelnék ki: www.wikipedia.org,www.musicaitaliana.com,www.biografieonline.it, 
www. informamusica. it, www. italianelmondo. it/musica.

A www.wikipedia.org című honlapon elolvashatjuk a teljes olasz zenetörténetet, de 
rákattintva a keresett zeneszerzőre vagy darabra is sok érdekes információhoz jutha
tunk. A főlapon be lehet jelölni, hogy milyen nyelven kívánjuk az információkat elol
vasni (erre lehetőségünk nyílik angolul, németül, olaszul, spanyolul, franciául, portu
gálul, hollandul, lengyelül, svédül). A zeneszerzőket és a műcímeket ábécérendben 
találjuk meg.

A www.biografieonline.it című weblapon olasz klasszikus zenészek (zeneszerzők, 
énekesek, hangszeres előadóművészek) életrajzát lehet olvasni. Ehhez hasonló a 
www.informamusica.it és a www.italianelmondo.it/musica című honlap is. Ez utóbbin 
Olaszországról bármilyen témában lehet érdekes szövegeket olvasni, nemcsak a zené
ről (kül- és belpolitika, konyha, más művészetek, sport, hasznos információk).

Könnyűzene
Az Interneten lévő, megszámlálhatatlanul sok, különböző nyelvű dalszövegeket tar
talmazó honlapról szinte minden (régi és új) dal szövege letölthető. Az idegennyelv
tanításban nagy hasznunkra lehetnek ezek a weblapok, hiszen a diákok szívesen hall
gatnak könnyűzenét, és szívesebben tanulják a nyelvet, ha Eros Ramazzotti, Adriano 
Celentano vagy Toto Cutugno „tanítja” nekik az új szavakat, kifejezéseket. A szöve
gekhez különböző szintű, változatos feladatokat is készíthetünk, teljes órai anyagot 
összeállíthatunk a segítségükkel. Kedvencem a www.lyricsofsongs.com című lap. Ezen 
öt különböző nyelven találhatók dalszövegek: angolul, franciául, olaszul, spanyolul és 
portugálul. Amint megnyitjuk a lapot, megjelenik öt kis zászlócska, amelyek az adott 
nyelveket szimbolizálják. Ha a zászlóra kattintunk, megjelenik a fő lap, amelyen két
féle sorrendben találhatók a dalok: az előadók és a címek szerinti ábécérendben. Az 
előadók esetében a vezeték- és a keresztnévnél is megjelenik a keresett személy (pél
dául Eros Ramazzotti az E és az R betűnél is). Ha a névre kattintunk, előbukkannak az 
itt található dalok címei. Onnan már csak egy lépés a dal megtalálása.

Hasonló felépítésű a www.musicaitaliana.com című lap is, ahol a tavasz elején 
mindig az aktuálisan megrendezett Sanremói Fesztiválról lehet érdekességeket olvas
ni (műsorrend, a dalok-előadók helyezése, eladási listák, sztárpletykák stb.).

Konklúzió
Az Internet tehát nem csak az angol szakosokat szolgálja.
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