O ediţie-eveniment
Iată o apariţie editorială de specialitate cu adevărat solidă, sub mai multe
aspecte. Aşa cum ne sugerează chiar titlul Teoria şi didactica sportului feminin :
(evaluare, planificare, dirijare şi nutriţie) – volumul ţine de domeniul sportului,
dar mai exact – sportul feminin. Din prefaţa cărţii desprindem „Femeile pot să
suporte sesiuni de antrenament la fel de solicitate ca şi cele efectuate de bărbaţi. Nu
există, potrivit cercetătorilor, niciun fel de exerciţii fizice care ar fi contraindicate
pentru femei. Cu toate aceste există diferenţe fiziologice care nu pot fi ignorateˮ.
Care sunt acestea aflaţi răsfoind paginile acestei valoaroase lucrări, apărută de
curând la prestigioasa editură din Bucureşti Discobolul.
Si tot în prefaţa cărţii, autorul ei, redutabilul om de ştiinţă, Veaceslav
Manolachi, rector USEFS, dr. hab., prof. univ., Antrenor emerit al Republicii
Moldova, Maestru al Sportului, Cavaler al Ordinului Gloria Muncii, Cavaler al
Ordinului Republicii Moldova, subliniază : „În monografie se insistă asupra
conceptelor teoretice ale sportului feminin, de asemenea este accentuată atenţia
asupra controlului pedagogic, iar pregătirea sportivelor este expusă sub aspect
managerial (dirijare), praxiologic. Sunt prezentate şi argumentate experimental
testele cu privire la derularea controlului pedagogic, precum şi rezultatele
chestionării antrenorilor cu privire la aceasta”.
Ca om de ştiinţă, Veaceslav Manolachi ştie să îmbine cercetarea cu aplicarea,
teoria cu practica, elaborând lucrări cu un solid substrat teoretic, şi în acelaşi timp,
având o reală utilizare la nivel practic.
Acest lucru este dificil şi cere eforturi sporite, dar este foarte productiv, după
cum bine spunea Leibnitz „Ştiinţa cu cât este mai teoretică, cu atât este mai
practică”.
Veaceslav Manolachi este primul din Republica Moldova care a susţinut teza
de doctor habilitat în domeniul sportului, având şi o tematică de pionierat în
arealul sportiv de la noi – judo-ul feminin.
Potenţialul ştiinţific vast al autorului a condus la apariţia acestei monografii de
excepţie – Teoria şi didactica sportului feminin, lucrare care se vrea pe masa
fiecărui student, pe masa cadrelor ştiinţifico-didactice, managerilor organizaţiilor
sportive, federaţiilor, cluburilor, asociaţiilor şi antrenorilor din domeniul educaţiei
fizice şi sportului.
Aşadar, proaspătul volum se prezintă drept o ediţie-eveniment.
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