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elektra kampe
kampa linio
kampa tubo
clektra kamp-intenso
e'ektra induko
(elek ra) indukdenso aü sovodenso
e'ektra polarizo
distordo
e'ekt-a dipolrnomanto
elektra potencialo
elektrokvanto
ku'ombo
amperhoro
clektra flukso
elektra energio

3
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2

ergo

julo, vatsekundo
kilovathoro
povumo (1= potene(i)o)
vato, voltampero
kilovato

Analoge envicigendaj estas la eeteraj terrninoj, ekz. la unuoj volto, em-
peco kaj omo, post iliaj apartenantaj grandoj tensio (aü e!ektromova [orto},
kuient-intenso kaj rezisto.
Tutkornpreneble la esperantista terminologiisto ne rajtas arbitre apliki al-

dona'n numerojn indicajn, se jam ekzistas iu normigita terminaro de la kon-
ce~na fako. Pro tio estas rekomendinde ke la esperantista verkanto interrilatas
kun FID. antaü 01 li komeneas fari terrninarcn, por inforrniqi pri la indieaj
lisroj jarn fiksitaj en ekzistantaj terminaroj. W ü s t er atentigis nin ke d-ro
Hol m s t rom 4) ankaü kolektas informojn pri plurlingvaj vortaroj kiuj es-
las estiqente], Tio estas tre oportuna por ciu] kiuj intencas ekverki iun Iakvor-
taron, kaj tio hel pas eviti neekonomian duoblan laboron kaj disiqon de la for-
to]. Ttal Terminologia Sekcio (TS) de I.S.A.E. intencas, letere peti d-ron
Holmstrom. cu li volas deklari sin preta transpreni la taskon de iniotrn-centro
po- Esperanto-terminaroj aligendaj al ISO /FID-terminaroj.
Resurne ni emfazas ke estas rekomendinde elverki la kernein de pont- aü

de plurlingvaj terminaroj ne lau la abc-sinsekvo, kiel ekzem ple ankoraü estas
aranqita la "Avant-projet de Vocabulaire des Telecomrnunications en 8 lan-
ques" en giaj apartaj sekcioj (1. Gerierelei terminoj kiuj cstas komunaj por
la tri branco] teleqreiio, telejonio, kaj radio; 11. Telegrafio: III. Telefonio;

4) Ties adreso estas UNESKO - 19, Avenue Kleber, Paris 1612.
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IV. Radio), kie la terminoj estas ordigitaj lau la alfabeto de la franclingvaj
vortoj. Kontraüe estas rekomendinde, aranqi lau sistema vidpunkto, uzante la
UDK-tabelojn kaj Ja suplementajn indicojn post komo. Tiu] indicaj numeroj
same estas la slosilnurneroj bezonataj por aligi naeilingvan terminaron.

Fine ni atentigas niajn anojn ke W ü ster publikiqos dum la kuranta jaro
en la se io de la UNESKO-brosuroj biblioqrafion pri unulingvaj fakvortaroj,
kiel korelativon de la bone konata bibliografio de Hol m s t rom. La biblio-
grafio de Wüster enhavos liston de c. 1600 unulingvaj terminaroj normigitaj
kaj ankaü de 400 aliaj unulingvaj fakvortaroj.
Ciu kiu ekverkas esperantan terminaron, unue konsultu la du bibliografiojn

kaj havigu al si la tie menciitajn tcrminarojn koncernantajn sian fakon.
Nombregaj fak-asocio] internaciaj aperigis terminarojn de siaj fakoj. Inter-

rilati kun la koncerna fak-asocio internacia estas necese nur se Ci tiu jam
publikigis terminaron. Ekzistas listo pri tiuj asocioj, nome la "Annuaire des
Organisations Internationales", kiu estas eldonata Ciujare en la eldonejo de
"Editions de l'Annuaire des Organisations S.A." en Geneve.
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MULTLINGVAJ FAKAJ VORTAROJ

de W. P. ROELOFS.

La granda nederlanda eldonejo Elsevier inteneas eldoni grandan serion da
multlingvaj fakaj vortaroj. La unua, pri televido, radioehado kaj antenoj, kun
750 paqoj, aperos en Ci tiu jaro. Ci tiu vortaro estos seslingva (angla/usona,
franea, hispana, itala, nederlanda, kaj germana.) La cefa parto de la vortaro estas
alfabete aranqita lau la anglaj/usonaj terminoj, donas anglalingvajn difinojn
kaj la tradukojn en la eeteraj lingvoj, kaj fine ankoraü referencan numeron. Por
öiu 121 la aliaj lingvoj la vor taro enhavas alfabetan liston refereneantan al la
numeroj en la cefa listo. En prospekte pri Ci tiuj vortaroj diriqas: "Ilia aranqo
estis la temo de lonqaj diskuto kaj esploro kaj havas la benon de Llnesko." Ni
konsideru la eblon kaj eventualan dezirindon publikigi esperantajn terminarojn
referencantajn al la numeroj de la terminoj en Ci tiuj Elsevier-vortaro]. Ce tio
ckzistas du ebloj: aü la esperanta terminaro estas tute simila al la alfabetaj listoj
de la makefaj lingvoj en la Elsevier-vortaro, kaj do uzebla nur en kombino kun
tiu Ci, aü la esperanta terminaro estas aütonoma, memstara, sed mencias la
refereneonumerojn de Elsevier. Ciuokaze permeso de Elsevier kaj de la redak-
toroj de la unuopaj vortaroj estos necesaj.


