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prelego por forumo dum la 93a UK en RoterdamoTerminologia laboro pri konstruado kaj ar�hitekturoFabien van Mook (NL)
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enhavo

• rondoj por konstruista terminologio

• okazinta��oj� Konstru-Forumo� Jarkolekto de TAKE� �Koteado en konstrudesegnoj�� terminaro pri betono ekster esperantujo� kontakto kun vortaristo
• problemoj

• sugestoj
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rondoj por konstruista terminologio

• Terminologia Komisiono de TAKEfondi�gis en 1993. �irka�u 7 membroj. irkuleroj ne plu dissendi�gisekde 12-2004. nova��oj pri terminologio en la retpa�garo.www.purl.org/net/take-tk/
• Konstru-Forumoen 01-2005 lan�is Jan Werner (CZ). sendependa kolektivo de�irka�u 8 fakuloj. 11a irkulero en 06-2008.www.purl.org/net/kofo/
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Konstru-Forumo

• elo: solvado de terminajvaka��oj en la konstruista fa-klingvo
• sendependeo
• �irka�u 8 fakuloj: CZ, 2 FR,HR, HU, NL, SI, RU
• Jan Werner redaktas kaj dis-sendas irkulerojnwww.purl.org/net/kofo/
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• pridiskuto de (�gis nun) 19 noioj/malgrandaj noiaroj:(1) kompozito (2) �spalo, (3) trabfaka sistemo, (4) urbanismo kajurboplanismo, (5) seesio, (6) �sar�goj, stre�oj, deformoj ktp, (8) tretejo, (11)kvoto/koteo, (12) edi�o, (13) kipado kaj loka knikado, (14) asfalto kajbitumo, (15) tra�uo/debito/spezo, (16) titolkampo kaj legendo, (17)spano/spanejo, (18) �Umgebinde(haus)�, (19) furniro/forniro
• labormetodo la�u minimuma laborpovo: spontaneo & malgrandegajnoikampoj, sed internaieo



6

Jarkolekto de TAKE

• ekde 2005 anstata�uas la organon de TAKE (�La Domo�)

• 2005, redaktanto Jan Werner, 9 artikoloj, 68 pa�goj

• 2006, Fabien van Mook, 7 artikoloj, 101 pa�goj

• 2007, Bronislav �Cupin (RU), 5 artikoloj, 45 pa�goj

• 2008, �or�e Obradovi¢ (SI)
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�Koteado en konstrudesegnoj�, Jan Werner, 2008
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�Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj� (2002)

• Jan Werner (CZ) kaj kolek-tivo (DE, NL, SI, CZ)
• reenzantoj el FR kaj RU
• 4-lingva: EO, CZ, DE, EN(parte NL)

• en 2007 Jozef Halász(HU) prezentis al in�genieraj�ambroj de CZ, HU, PL &SK
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kontakto kun vortaristo

• E.D. Krause, �Groÿes Wörterbuh Deutsh-Esperanto�, 2007

• fakvortoj eniris la vortaron:balko (Balken), trusa balko (Fahwerk), buldozro, [tegmenta℄ lukarno (Gaube,Gaupe, Dahgaube), puo (Putz), pui muron (eine Mauer mit Putz bewerfen)

• en februaro 2008 li kontaktis kun Jan Werner, i.a. pri latiso &truso, pri trabfaka domo (Fahwerkhaus) & trabfaka konstrukto(Fahwerk), pri konstrukto & konstrukio
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problemoj

• preska�u �iu terminologia projekto estas iniiita kaj realigita de unuprivata persono; asoio kiel TAKE ne sukesas liveri rezultojn

• mankas kunlaborantaj fakuloj el diversaj lingvaj a�u kulturajkomunumoj
• �iu entuziasmulo havas planojn, sed mankas tempo kaj mankassamfakaj esperantistoj
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sugestoj

• en terminologia laboro gravas� apliko de internaiaj normoj (k.s.) pri la fako� apliko de internaiaj normoj de ISO pri terminologia laboro� kolektiva laboro (izolita fakulo neniam mem lan�u terminaron)� apliko (ekzamenado) de terminoj en fakaj tekstoj

• restarigu TEC-n, nur se kandidati�gas terminologo

• dum manko de tia funkiulo, UEA povus starigi premion a�u eluzifonduson (Wüster) por� (re)eldono de terminaroj, kaj mona subteno al terministoj� famigo de fakuloj-terministoj
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dankon


