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Úvod 

 

Zvyk zúčastňovať sa stretnutí s odborníkmi (a historicky neskôr i odborníčkami) vo 

svojej oblasti výskumu za účelom výmeny poznatkov a vzájomného inšpirovania sa 

je starý. (Len o čosi) novší je zvyk zúčastňovať sa takýchto stretnutí za účelom 

publikovania. Náš kultúrny priestor sa v oblasti humanitných vied momentálne 

nachádza v značne problematickej pozícii, ktorá vyplýva zo stretu viacerých faktorov. 

Slovenské humanitné vedy stále neboli schopné absorbovať poznatky, teoretické 

modely a výskumné metódy, ktoré u nás boli pred deväťdesiatymi rokmi dostupné 

len vo veľmi obmedzenej miere. Zrejme ešte pár rokov potrvá, kým v nich nielen 

budeme mať prehľad (čo okrem iného znamená, že ich budeme bežne vyučovať na 

univerzitách a vysokých školách), ale budeme schopní k nim zaujať i diferencované 

kritické stanovisko. Čoraz naliehavejšou sa však už teraz stáva nutnosť postupne 

zintenzívniť opačný smer komunikácie – export výsledkov našich humanitných vied. 

Je celkom prirodzené, že sa o to pokúšajú aj odborníci/odborníčky z translatológie, 

teda z oblasti, ktorá je na tento typ komunikácie zameraná par excellence. Okrem 

pokusov o spropagovanie starších teoretických modelov (v tomto ohľade je 

najpopulárnejší A. Popovič) sa slovenské translatologické pracoviská prispôsobujú 

očakávaniam európskych inštitúcií, ktoré sú orientované najmä na preklad a 

tlmočenie ako segmenty trhu (výchova prekladateľov/prekladateliek a 

tlmočníkov/tlmočníčok, výskum trhu a pod.). Kritická reflexia stavu teoretických 

poznatkov a smerovaní translatológie celosvetovo (resp. aspoň celoeurópsky) a 

zaujatie aktívneho postoja na vyššej rovine však zatiaľ, bohužiaľ, chýba.  

Prítomný zborník tento nedostatok, prirodzene, neodstráni. Je skôr zrkadlom 

súčasného stavu vo vzťahu k vyššie naznačeným a k nim pridruženým faktorom. 

Autormi a autorkami jednotlivých príspevkov sú akademici/akademičky a 

doktorandi/doktorandky, pôsobiaci na vysokých školách/univerzitách na Slovensku 

(dva príspevky sú od autorov/autoriek z Univerzity Komenského v Bratislave, jeden 

od autoriek z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, autori/autorky troch príspevkov 

sú z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a päť príspevkov je od autoriek z 

domácej Prešovskej univerzity) a v zahraničí (jeden príspevok je od autorky z 

Lotyšska, traja autori/autorky sú z univerzít na Ukrajine, jedna autorka je z poľskej 

univerzity a dve autorky sú z univerzít v Českej republike). Metodologicky aj 

tematicky je zborník hybridný, jednotí ho primárne translatologická optika. Jeho 

elektronickým vydaním sa snažíme okrem iného odstrániť nedostatok mnohých 

akademických publikácií – ich autokomunikáciu. 
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