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ÚVODOM
V

roku

2011

prvýkrát

vyšli

Vybrané

kapitoly

z translatológie I., ktorých cieĐom bolo ponúknuĢ nie
iba

študentom,

ale

i

výskumníkom

študijnú

translatologickú literatúru založenú i na zdrojoch,
ktoré vznikli v minulosti a možno z pohĐadu dnešného
stavu poznania prezentuje už prekonané názory, alebo
vyriešené translatologické problémy. No vnímaĢ

vznik,

rozvoj a formovanie slovenského ale i inonárodného
myslenia o preklade, nie je možné bez týchto zdrojov,
ktoré

považujeme

za

zlatý

fond

translatologickej

literatúry a myšlienkových smerov o preklade. K tejto
literatúre zlatého fondu sa študenti a mnohí bádatelia
dostávajú veĐmi Ģažko, pretože sa
súkromných

knižniciach,

alebo

nachádza iba v

ich

poznajú

iba

prostredníctvom odkazov þi citátov, þo nie vždy je
vhodné

pre

komplexnosĢ

problematiky

a

i

výskumu.

Používanie Vybraných kapitol z translatológie I. v
každodennej pedagogickej praxi už osem rokov potvrdzuje
správnosĢ i nutnosĢ maĢ k dispozícii takto koncipovanú
študijnú

translatologickú

literatúru.

Rovnako

aj

spôsob jej spracovania sa ukázal vhodný.
Teší nás, že Vybrané kapitoly z translatológie I. sa
stali

obĐúbenou

študijnou

literatúrou

nielen

na

Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ale aj na
iných

translatologických

Používajú

sa

doktorandskom,

na

pracoviskách

prvom,

stupni

druhom,

na

Slovensku.

ale

vysokoškolského

i

treĢom,

vzdelávania.

Potvrdilo sa, že uvádzanie študijných materiálov s ich
pôvodným

poznámkovým

aparátom,

odkazmi

a

tipmi

na

ćalšie þítanie bolo adekvátne i náležité. Aj tieto,
možno na prvý pohĐad, doplnkové informácie a údaje sú
veĐmi

dôležité

a

zmysluplné,

pomáhajú

študentom

v ćalšom štúdiu, ale i pri koncipovaní seminárnych
a rôznych

typov

závereþných

prác,

pretože

množstvo odkazov na ćalšiu literatúru.
8

ponúkajú

Osemroþné používanie uþebných textov nás nútilo nanovo
zamyslieĢ sa nad ich koncepciou a doviedlo nás k tomu,
že sme sa rozhodli pripraviĢ ich nové vydanie v novom
šate,

ale

s

tými

istými

cieĐmi

i

štruktúrou.

Pedagogická prax ukázala, ktoré študijné materiály je
potrebné modifikovaĢ, doplniĢ, alebo vynechaĢ.
Uþebné

materiály

translatológie

prvého

sme

dielu

opäĢ

Vybrané

kapitoly

usporiadali

do

z

troch

tematických okruhov. Každý okruh predstavuje obsahovo
uzavretý a samostatný útvar.
Prvý diel obsahuje tematické okruhy:
1 K základným pojmom translatológie
2 Vývoj myslenia o preklade
3 Ekvivalencia v preklade.
Poradie tematických okruhov je opäĢ zvolené vedome
a premyslene, preto navrhujeme, aby sa s jednotlivými
témami pracovalo v uvedenom poradí.
Za jednotlivými tematickými okruhmi nasleduje priestor
na poznámky uþiaceho sa a kontrolné otázky. Ich úlohou
je

preveriĢ

zvládnutie

uvedenej

translatologickej

problematiky. Každý okruh uzatvárajú tipy na ćalšie
þítanie, prípadne samoštúdium.
V

závere

nachádzajú

obidvoch
struþne

dielov

Vybraných

spracované

kapitol

biografie

sa

autorov

jednotlivých študijných materiálov.
Veríme,

že

Vybrané

naćalej

vhodným

a

kapitoly
obĐúbeným

z

translatológie
doplnkovým

budú

študijným

materiálom pre štúdium prekladateĐstva a tlmoþníctva.
Naše úprimné poćakovanie patrí posudzovateĐkám prof.
PhDr. Márii Kusej, CSc. a prof. PhDr. Edite Gromovej,
CSc. za cenné rady, ktorými nás doviedli k finálnej
verzii tretieho vydania Vybraných kapitol I. VeĐmi si
vážime ich podporu a vieru v dôležitosĢ uþebných textov. Naše poćakovanie patrí i Mgr. Silvii Kováþikovej
za návrh obálky i grafické spracovanie kapitol.
Autori
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