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Pacpremio 2001 por profesoro Hsbermss
La filozofo kaj sociologo Jürgen Hsbermss elektigis por la Pac-

premio de la Germana Librornerkato- 200 I. Argumento por tiu alta
distingo de la Borsa Asocio de Germanujo= estis, ke Hsbermss
revokadis en 1a memoron 1iberecon kaj justecon, kiuj ja reprezentas
la nekontesteblan kernon de demokrata komunumo. La 71-jarulo
estas rigardata la plej notinda germana filozofo de la nuntempo. En la
80aj jaroj, Habennas provokis 1a "historiistan disputon" per sia
kritiko de 1a tezoj de historiisto Emst No/te pri naziismo.
Kio estas "Pacpremio de la Germana Librokomerco"?

La ekde 1959 atribuita pacpremio de 1a Germana Librokomerco
estas unu e1 la plej gravaj distingoj en Germanujo kaj estas aljugita
por la jaro 2000 la 51an fojon a1 literatura eminentulo. Per la premio
estas laüdata clstarulo cnlanda aü eksterlanda, kiu - precipe sur 1a
kampo de literaturo, scienco kaj arto - kontribuis al efektivigo de la
paco.

Disdonita estas la kun 12500 eüroj dotita distingo öiun jaron dum
la ekspozicio de Germana Librokomerco, t.e. la profesia organizo de
la eldonejoj kaj 1ibrovendejoj en Germanujo. La loko de 1a solena
pr~mio öiam estas la Sanktapau1a, katedralo en Frankfurto öe Majno,
la iarna kunvenloko de 1aFrankfuita Nacia Asemb1eo en 1848.

Ekde 1959 estas honoritaj öirkaü 50 verkistoj, filozofoj, sciencistoj
kaj politikistoj per tiu öi pacpremio, inter ili kiel plej elstaraj
laürcatoj ekz. Albert Schwoitzer (1951), Hennann Hesse (1955),
Csrl-Friedrica von Weizsäcker (1963), Astrid Lindgren (1978),
Yehudi Menuhin (1979) kaj Vsclsv Hsvel (1989).

Ekde 1990 estas premiitaj Ksrl Dedecius (1990), György Konrad
(1991), Amos Oz (1992), Friedricb Scbodemmcr (1993), Jorge
Semptun (1994), Annenuuie SciJimmeJ(1995), Msrio Vargas Llosa
(1996), Yasar Kernst (1997) kaj Murtin Walser (1998). Ties parolado
post ricevo de la premio en la St. Paul-katedra10 kaüzis 1a Walserl
Bubis-vortbata1on pri 1a traktado de la holokaüsto. En 1ajaro 1999 1a
usona historiisto Fritz Stem gajnis la alte satatan premion, dum la
pacpremio 2000 estis atribuata al la algeria verkistino Assia Djebarje
la 22a de oktobro 2000 en la Frankfurta Sanktpaülkatedralo por sia
literatura engago por interna paco en sia hejmlando kaj 1a interkom-
preno inter la diversaj ku1turoj.
(Fonto: dpa en WelTa Rundschau 2001-06-08)

*Friedenspreis des Deutschen Huchhundels; ** Deutscher Börsenverein
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Komeneo de nociosistemigo ce fervojo

HHOFFMANN

Enkonduko
Fervoja faklingvo estas tre multspeca. Internacia Fervojunio, franc-
lingve Union Intemationale des Chemins de Fer(UIC) kun sia sidejo
en Parizo dividis gin en 15 fakojn kaj 101 subfakojn. La faklingvo
unuigas öefe generallingvajn, teknikajn kaj jurajn enhavojn. En la
jaro 1957, UIC eldonis Leksikonon generalan de fervojaj terminoj
(franc1ingve: Lexique general des termes felToviaires) kun preskaü
9000 fakesprimoj en la 5 1ingvoj: franca, germana, angla, itala kaj
h ispunn, La lastu (4-a) eldono cnhavns In ncdcrlandun kicl scsun
lingvon.

Problemoj de fervoja faklingvo
La enkonduke menciita fervoja terminaro tute ne enhavas difinojn,
tamen bazigas sole sur nociosistemoj kaj vortoj de la franea fak-
lingvo, iam kvazaü internacia lingvo öe fervojoj. Traduki tiujn
terminojn en aliajn lingvojn ne eblas kontentige, öar en unuopaj
lingvoj la realo estas multkaze diversnocie dividata.

En la fervoja fako ne okazis intemacia normigo de nocioj, kiel ekz.
en natursciencoj (Amtz & Picht; 1995). Eö interne de naciaj fak1ing-
voj normigo estas mankhava, precipe pro ofte tuja, spontanea kaj
arbitra nomdono al inventajo aü nova evoluigajo, ankaü pro sinonima
liaoso, sen konsideri nociosistemojn (Blanke, 1995). Ekster tiuj
objektivaj prob1emoj ekzistas subjektivaj mistradukoj, öar ne öiu tra-
dukisto estas sufiöe profunda fakulo por scii sen a1donita difino pri
öiu detalo en 1a koncerna subfako - kaj en fonto1ingvo kaj en celo-
1ingvo. Sekve tradukaj terminaroj parte pretekstas per terminaj ekva-
cioj tutan nocian konformecon malgrau nociaj diferencoj (Budin &
Felber; 1989). Do ankaü Fervoja Terminaro en Esperanto el la jaro
1989, en kiu trovigas öiuj nocioj de 1a seslingva UIC-leksikono kva-
zaü kiel sepa lingvo, enhavas tiajn malgustajojn,


