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Sed preskaü certe ciu konsultanto ankaü kun amara sente konstatos,
ke multo estas ankoraii farenda sur la kampe de 1a Esperanto-ternu-
no1ogio, kaj ke iu intema kunlaborado estas pli olnecesa ...

Por ke tio realigu, necesos 1a ekzisto de iu nova Tenninologia Cen-
tro. Kaj ne nur tio: tia centro certe ne kontribuu al iu amatora nom-
kreado. sed a1 serioza laboro. Kaj gi difinu siajn konceptojn ekde la
korneneo &i havu 1a kunlaboron de kvalifikitaj personoj kaj gi certe
ne tro inspirigu ce la mu1to da rubajoj kiuj jam estas produktitaj en 1a
pasinteco.

Nur en tiuj cirkonstancoj oni estos sur la bon~ ~oj~ por .sAerioze
kreitaj terminaroj. La venontaj jaroj povus montn. cu 10 tia realigos.
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La aütoro M Bavant partoprenis en la laboro pri kunmeto de mult-
lingva Reta Vortaro (http://purl.orgINET/voko/revo), en kiu 1i redak-
tis la matematikan parton. Li trastudis la rilatan literaturon de cent
jaroj kaj spertis 1a liaoson en, kaj la malstabilecon de, la ekzistanta
matematika terrninaro. La rezulto estis ne nur la matematika materi-
alo de la Reta Vortaro, sed ankaü lia memstara Matematika Vortaro
aperinta okaze de la Gotenburga Universala Kongreso.

Mirakla libro! Post elpakado, unue mi hazarde ekvidis 1a deseg-
najon A3. Kurbecocirklo. Tiu cirklo kaj tangas kaj sekcas la kurbon
en punkto M, kio estas 1a genera1a kazo por kurbecocirklo, kaj kion
ofte eö bonaj matematikaj libroj ilustras erare kaj misgvide,

Nu, la unua impreso ofte estas decida kaj mi ne trompigis ankaü
poste. La ekstera aspekto estas bela, 1a kovrilo malrnola, la binde
fortika, 1a eluzo de la interna spaco - per mallargaj margenoj - estas
sparema, 1a literoj estas belaj, samgrandaj kiel en La Nova PIV kaj
bone legeblaj. La alterno de 1a dika, kursiva kaj antikva litero por la
diversro1aj teksteroj bone helpas la komprenon.

La libro kornencigas per po unupagaj inst.rukcioj en sep lingvoj pri
la uzo de la vortaro. Poste ni trovas la E-lingvan enhavtabelon kaj sur
16 pagoj la same E-lingvan kaj tre interesan Antaüparolon pri 1a
antaüajoj, fontoj, principoj, enbavo kaj telinikaj aspektoj de la laboro
kaj 1a verko, resp., sekvata de bibliografio el 17 titoloj de 1905 gis
hodiaü. Ciuj öi estas legindaj, mi tuj gue finlegis 1a tuton.

Adreso de la aütoro
OProf t». t». Ff!.M.A. DE SUET
Hertendreefl Z
BE - 2920 Kai m t ho u t
B ELGlO

Priaütora informo
La aütoro estas profesoro pri zoologio. Specialan engagigon li donas a1

NOVA ßIOLOGIA NOMENKLATURO, kiu celas plibonigi kaj anstataüi la gis nun
validan nomenk1aturan sistemon laü Lineo.
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La kvinlingva Vortara parto enhavas c. 1300 terminojn kaj 1500
bazajn nociojn de matematiko kaj ties difinojn eo Esperanto, kune
kun iliaj germanaj, anglaj, francaj kaj rusaj tradukoj. Tion sekvas
indeksoj Esperanta-alinaciaj pri la celia, hungara, pola kaj Alinacia-
Esperantaj pri la angla, öelia, franca, germana, hungara, pola kaj rusa
lingvoj, en kiuj öiu E-volto estas anstataüigata de kodnumero en la
Vortaro.

Kompletigas la libron I1ustraj platoj pri Simboloj, skribajoj kaj
literoj (ilia prononcita enmeto en kompletan frazon trovigas nur en la
Vortaro); pri Logiko kaj aroj; pri Elementa ebena geometrio kaj pri
Analitiko (sarne nur ebena). Mankas la ilustrajoj de geornetriaj
korpoj, sed la koncemaj vortoj kun difinoj trovigas en LaVortaro.

Kvankam la aütoro decidis, kiu vorto au esprimo el pluraj historiaj
versioj estas la plej bona, li tarnen lasis en la listo ankaü tiujn, kiuj
arliaikigis aü ne plenumas kriteriojn de logikeco a11intemacieco.

La vortaro kontentigas la bezonojn de la matematiko instruata nU11-

tempe en la bazaj kaj mezaj lernejoj, krome ankaü en la unuaj du aü
tri jaroj de universitataj fakultatoj (natursciencistaj, ingenieraj, eko-
nomikistaj k.a.).

La verko estas praktike sen tajperaroj. En la unupagaj instrukcioj
mi trovis erarajn pagnumerojn de la indeksoj, sed en la Enhavtabelo
la samaj indeksoj havas gustajn pagnumerojn, Al unu lingvo mi
trovis UI1U eraran tradukon, sed nun mi ne plu sukcesis maLkovri gin.
(Trovu la koncemuloj!).

Certe estos diskutoj pri kelkaj aferoj en la vortaro (ankaü mi tusis -
sed ne traktis - kelkajn kritikindajojn). Tamen la vortaro estas tiom
bonega, ke nepre unue aöetu gin kaj poste diskutu. Al la aütoro mi
rekomendas seröi spertulojn pri aliaj kaj pli altaj terenoj de matema-
tiko, kaj prepari ampleksigitan eldonon. Gratulojn al la verkinto, la
helpantoj, la presejo-bindejo kaj kornpreneble al la kuraga eldonisto,
kiu ebligis tiun elegantan eldonon de öi tiu valorega verko.

Lau informo de la eldonisto Petr Chrdle, la libro estas aöetebla por
€ 18,00 (sed gi kostas nur € 12,00 en la postsocialismaj kaj tria-
mondaj 1andoj).

Otto HASZPRA (!-IV)
<haot@freemail.hu>
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Homa vidkapablo - pli bona 01 averaga
La homa okulo ekkonas are~n de 1,65 centimetroj diarnetre anko-

rau je distanco de 100 metroj. Ce kato tiu areo devas estijarn 7,8 cm,
öe cervo 15,5 cm kaj öe norvega rate eö 75,6 cm diametre.
Ce birdoj la vidkapablo estas tre diference evoluinta. La merlo ekz.

havas multe ma1plialtan ekkonkapablon 01 la homo; gi vidas distance
de 100 m areon nur ekde grando de 3,8 cm. Pri tio ridetas la agIo: la
rege de la birdoj povas ekkoni je tiu öi distanco ankoraü objektojn -
dum desupra rigardo - de 0,47 cm grandol Pro agIo ne estas prob-
lemo, ekvidi el unukilometra alto unuopan museton - klare kaj pre-
cize ekkonebla. Kiel predo, oni devas konfesi, muso tamen estas, por
agIo, iom tro malgranda por kontentiga vespermange ... (2003-09-15)

Senfoliigo de arboj - kiam Ia folioj "albordigis" la firman teron?
Kiel montras fosiliaj testoj el Ia silurio, jam antaü 400 milionoj da

jaroj ekzistis surteraj plantoj. Sed denove pasis 40 milionoj da jaroj
gis setladis sur la firma tero folioplantoj kiel filiko, ekvizeto kaj liko-
podiaj kreskajoj. Tio daüris tiom longe, öar la foliplantoj devis W1Ue
evoluigi certajn kompleksajn akomodojn, alkonformigojn kaj adapt-
igojn. Ilia estigo estis ebla post malplialtigo de la karbondioksida
kvoto en la Ter-atmosfero. Por certigi sian akvoprovizadon, ili antaü
öio devis evoluigi radikojn, efikajn akvotransportsistemojn kaj regul-
igebIajn aperturfendojn. Por tio ili bezonis 40 milionojn da jaroj - por
fine konkeri la finnan teron kaj fari gin logebla ejo. (2003-09-22)

Glukozo - CU vera cerbonutrajo?
Jes, tio estas gusta. Generale ni bezonas kvinonon el la de ni per

spirado kaj nutrajo alprenita energio par la cerbo. Tio estas sufiöe
granda kvanto, kiam oni konsideras, ke la famaj "grizaj öelcj" okupas
nur 2% de la korpomaso. Multe pli postulema estas la plenkreska
cerbo rilate al la energiliveranto glukozo mem. Tiu postulas preskaü
du trionon de la tuta vinbersukero estanta je gia dispono. La sub-
stanco devas esti daure liverata pere de la sango - kio ne öiam estas
garantiata. Car la interna deponejo por glukozo estas nur tre mal-
grande evoluinta. Pro tio certigas mange de eta peco da glukozo
(dum gravaj, la cerbokapablon postulantaj okazajoj), ke en nia mensa
centro öio iras tute glate, kvazaü "bone lubrikite" ... (2003-09-19)


