Revista "Ştiinţa Sportului"
Ştiinţa Sportului, revistă teoretică-metodică, a apărut în anul 1995, ca
publicaţie a Consiliului Ştiinţei Sportului din România şi a Institutului Naţional
de Cercetare pentru Sport. La vremea respectivă era singura revistă cu caracter
naţional. Deşi titlul sugerează ca orientare spre sport, revista fost creată pentru a
servi, fără discriminare, diferitele componente a ale domeniului activităţilor
corporale, educaţia fizică, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, activităţile
de timp liber şi de kinetoterapie. Unul din obiectivele principale ale revistei a
fost acela de a stimula cunoaşterea şi ameliorarea orientărilor şi fundamentările
ştiinţifice precum şi tratarea interdisciplinară a domeniului.
CSSR, prin preşedintele ei, prof.univ.dr. Mihai Epuran, încă din iunie
1992, a făcut demersuri pentru înfiinţarea acestei reviste, care să umple golul
lăsat de dispariţia revistei Educaţie Fizică şi Sport, care a apărut cu regularitate
timp de 41 de ani.
Întârzierea apariţiei revistei a fost determinată de "reţinerile" conducerii
sportului şi lipsa resurselor financiare. În final, logistica urma să fie asigurată de
Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (la aceea dată Centrul de Cercetări
pentru
Problemele
Sportului),
cu spijin
financiar
din partea
Ministerului/Departamentului Cercetării Ştiinţifice din Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.
Conducerea revistei a revenit prof.univ.dr. Mihai Epuran, Preşedinte al
CSSR, şi prof.univ.dr. Pierre de Hillerin, Manager general al INCS, în calitate
de editori. Din colegiul editorial al revistei au făcut şi fac parte personalităţi
recunoscute în domeniu, la care, în ultimii ani s-au adăugat şi membrii ai
Academiei Române.
Tematica revistei a cuprins o mare varietate de teme, din domeniul
ştiinţelor de fundamentare a educaţiei fizice, sportului, activităţilor recreative
sau compensatorii, teme privind ameliorarea pregătirii tehnice şi tactice a
diferitelor sporturi, relatări despre manifestările cu caracter ştiinţific din ţară.
Revista şi-a dobândit prestigiu, atrăgând printre colaboratori cercetători
din alte ţări, în mod deosebit din Grecia şi Franţa. În paginile revistei sunt
publicate articole al autorilor străini sau autohtoni, în limba engleză, permiţând
astfel cunoaşterea conţinutului publicaţiei şi în alte medii din străinătate.
Revista Ştiinţa Sportului a primit categoria B în sistemul publicaţiilor
atestate de Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior (CNCSIS).

