Jazyk a kultúra číslo 35/2018
Vážení čitatelia,
najnovšie číslo časopisu Jazyk a kultúra, ktoré sa vám rozžiari na obrazovkách, je svojím
spôsobom výnimočné. Po prvýkrát v jeho deväťročnej histórii prikročila redakcia aj za
pomoci externých editorov, Mgr. Jany Klingovej, PhD., a Mgr. Jozefa Mergeša, PhD.,
k zostaveniu monotematického čísla. Impulzom na jeho publikovanie bol vedecký seminár,
ktorý sa pod názvom Komunikácia v športe a o športe konal v dňoch 21. – 22. júna 2018 na
pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod záštitou Inštitútu slovakistiky
a mediálnych štúdií tejto fakulty, Fakulty športu Prešovskej univerzity a Slovenskej
jazykovednej spoločnosti. Aj toto stretnutie bolo jedinečné v tom zmysle, že sa na ňom po
prvýkrát minimálne v stredoeurópskych reláciách stretli odborníci z oblasti vied o športe,
mediálnych štúdií, literárni vedci a lingvisti zo Slovenska a Českej republiky, aby spolu
diskutovali o fenoméne zvanom šport. Impulz na zostavenie monotematického čísla vzišiel
síce z tohto vedeckého stretnutia, ale predkladané číslo je samostatnou, imanentnou
publikáciou, napĺňajúcou poslanie časopisu Jazyk a kultúra a Lingvokulturologického
a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti, keďže základný koncept, ktorý
predstavuje šport, sa v ňom analyzuje v intenciách športovej humanistiky, lingvistiky,
mediálnych štúdií, literárnej vedy, translatológie aj detskej reči. Štúdie obsiahnuté v čísle
dokazujú, že šport nie je len tým, čo je obsiahnuté v jeho definíciách v základných
slovníkových príručkách, teda „organizovanou záujmovou činnosťou vykonávanou na
posilnenie telesnej kondície, často spojenou so súťažením...“. Je to fenomén, ktorý obsahuje
oveľa viac dimenzií a poskytuje cenný materiál na výskum v spomenutých vedných
disciplínach. Štúdie, ktorých záujem siaha od rekreačného behu až k spoločenskej
zodpovednosti športových klubov, od interakcie medzi rozhodcom a hráčmi futbalu až ku
komiksovým superhrdinom, od športujúceho mraveniska v knižke pre deti až ku kritickej
reflexii olympijských hier, od neverbálnych a zvukových charakteristík intrašportovej
komunikácie, cez športovú lexiku až k mnohorakému stvárneniu športu v tlačových,
audiovizuálnych
a elektronických
interaktívnych
médiách,
interdisciplinárnym
a transdisciplinárnym spôsobom napĺňajú koncepty, obsiahnuté v názve nášho časopisu:
komunikácia v športe a o športe je dôležitá a zaujímavá tak pre jazyk, ako aj pre široko
chápanú kultúru.
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