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Program dela Slovenskega sociološkega društva v obdobju 2017–2019 

 

Predlog kandidatke za predsednico SSD dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela (potrdilo 

novoizvoljeno predsedstvo) 

 

Slovensko sociološko društvo je po petih desetletjih uspešnega delovanja ugledna ustanova s 

članstvom, ki  zagotavlja in pričakuje kakovosten nadaljnji razvoj društva kot enega stebrov 

profesionalne identitete in skupnosti sociologov in sociologinj na Slovenskem.  

Izzivi, s katerimi se  sooča in ki jih ustvarja družba danes, so kompleksni in zahtevni. Njihov 

del  je povezan z negativnimi in nepričakovanimi posledicami dosedanjega družbenega 

razvoja – z individualizacijo, razkrojem ideologij in razočaranjem nad institucijami, 

organizacijami in gibanji 20. stoletja. Okoliščine in duh časa so za znanost, ki želi razumeti 

družbo, ugodni, ker spodbujajo  pogumno in modro,  s sociološko imaginacijo prežeto 

analizo. K takemu razvoju profesionalno društvo lahko prispeva, če ima aktivno članstvo, 

jasen cilj delovanja, zavezanost k skupnim vrednotam in ugled ter avtoriteto v širši družbeni 

skupnosti. 

Delovanje v naslednjih treh letih bo novo vodstvo društva, če bomo izvoljeni, usmerjalo tako, 

da nadaljujemo  najboljše, kar smo počeli do sedaj, in poskušamo inovirati ali dodajati na 

področjih, kjer je za to še prostor.  

 

1. Moč društva so njeni člani in članice. Še naprej si bomo prizadevali krepiti možnosti 

njihovega aktivnega (so)delovanja.   

Ocenjujem, da smo odlični v organizaciji jesenskih letnih srečanj kot osrednjih dogodkov, na 

katerih želimo, da bi se enkrat letno srečali vsi člani, članice in naši gosti. Pri tem bomo 

nadaljevali dobro prakso (obravnava pomembnih tem in izmenjava bogastva znanja, izkušenj 

in informacij ter prijetno druženje) in  krepili nedavno uvedene/inavgurirane prakse (kot so  

mednarodni paneli ali priznanja SSD).  

Do sedaj so SSD  ali  člani/ članice (so) organizirali zelo veliko uspešnih in odmevnih 

dogodkov (posamičnih ali serij dogodkov, kot so npr. pogovori o literaturi). Dobro bi bilo 

razmisliti, kako okrepiti bolj redne stike in izmenjave med deli članstva (npr. redna ponudba 

predstavitev raziskovalnega dela raziskovalk in raziskovalk  v šolah in  dela strokovnjakov in 

strokovnjakinj iz prakse akademski javnosti; redna izmenjava gostovanj članov/članic iz 

različnih regij/krajev). 

Zagotovo najbolj pomembno glede krepitve članstva SSD je v zadnjih letih izjemno dobro 

sodelovanje z dvema študentskima sociološkima društvoma, kot tudi medsebojno 
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sodelovanje teh dveh društev. To sodelovanje bomo skrbno negovali in naprej razvijali. 

Mogoče bi v sodelovanju z društvoma in s profesorji in profesoricami na osnovnih in srednjih 

šolah lahko premislili o načinih krepitve promocije sociologije in anticipativne socializacije 

bodočih sociologov in sociologinj. 

Želimo graditi na bogastvu znanja in izkušenj članic in članov, ki so ustvarjali naše društvo in 

prispevali k njegovem razvoju skozi pretekla desetletja. Zato bomo posebno skrb posvetili 

vidnosti in sodelovanju izkušenih članic in članov društva. 

Informiranje članstva je področje, na katerem je v zadnjem obdobju bilo narejeno veliko, 

predvsem z izboljšavami in posodobitvami spletne strani društva. V prihodnje bomo 

premislili o načinih dodatnega bolj aktivnega/osebnega informiranja članic in članov in 

sodelovanja z njimi. 

 

2. Profesionalna skupnost  je odgovorna za razvoj sociologije. Skrbeli bomo, da  so delovne 

razmere temu ustrezne in rezultati vidni.  

Vpetost članic in članov SSD v akademsko, šolsko in široko strokovno področje delovanja 

zagotavlja osnovo naše skrbi za nadgrajevaje obstoječega korpusa teoretskega in 

empiričnega  znanja in objavljanja.  Dejavnosti, usmerjene k utrjevanju položaja sociološke 

znanosti v družbi, še posebej v akademskem in šolskem prostoru in v medijih, bomo 

nadaljevali. Posebno pozornost bomo namenjali krepitvi sociološkega izobraževanja na vseh 

ravneh in v vseh življenjskih obdobjih. 

SSD skozi delo sekcij spodbuja in promovira delo članic in članov na znanstvenem in 

strokovnem področju. V naslednjem obdobju bi želeli okrepiti sodelovanje vodij sekcij s 

predsedstvom SSD.  

Vodstvo SSD bo spodbujalo javno razpravo o razmerah znanstvenoraziskovalnega in 

strokovnega dela, za katere so značilne deakademizacija, birokratizacija in prekarizacija, in na 

osnovi razprave političnim in drugim odločevalcem/-kam in ustvarjalcem/-kam politik ter 

strategij predlagalo ustrezne predloge in rešitve. 

Še naprej bomo podpirali izdajanje revije Družboslovne razprave. Nameravamo pa na osnovi 

pregleda stanja promovirati tudi druge slovenske znanstvene in strokovne časopise/revije, v 

katerih objavljajo sociologi in sociologinje, ter nadaljevati  sodelovanje z revijami sorodnih 

področij (npr. tematske številke v Socialnem delu, Teoriji in praksi).  Še naprej in pospešeno 

bomo promovirali delo članic in članov  na dogodkih, na spletni strani, skozi medije.  
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3. Profesionalna identiteta je zgrajena na pripadnosti in ponosu.  Krepili bomo oboje. 

Profesionalna identiteta članic in članov skupnosti je utemeljena  na njihovi skupni zavezi in 

spoštovanju etičnih standardov profesionalnega delovanja. Vodstvo  SSD bo posvetilo 

posebno pozornost pregledu, dopolnitvam in promociji Kodeksa profesionalne etike SSD. 

Člani in članice slovenske sociološke profesionalne skupnosti so aktivni in uspešni. Še bolj kot 

do sedaj je treba tej odličnosti zagotavljati vidnost. To lahko še naprej počnemo z odzivanjem 

na povabila v medije in v aktivnem sodelovanju z njimi. Pomemben  prispevek h krepitvi 

profesionalne identitete je skupno proslavljanje uspehov in dosežkov članic in članov ter 

vseh, ki podpirajo sociološko delo in skupnost. V naslednjem obdobju bomo začeli 

uresničevati in promovirati lani izoblikovan okvir dodeljevanja priznanj SSD.   

 

4. Sodelovanje z drugimi nas bogati in nam omogoča primerjavo. Sodelovali bomo  v 

Sloveniji in svetu. 

Krepili bomo obstoječe dobre odnose z mediji, drugimi profesionalnimi društvi (sorodnimi v 

Sloveniji in sociološkimi v drugih državah). V sodelovanju z drugimi profesionalnim 

skupnostmi  (kot so npr. novinarska ali medicinska) bomo promovirali in afirmirali sociološko 

znanje in dosežke. 

Kot društvo bomo nadaljevali uspešno sodelovanje v Evropskem sociološkem združenju 

(ESA) in še enkrat poskušali postati enakopravni člani mednarodnega sociološkega združenja 

(ISA). Spodbujali bomo članice in člane ter študentke in študente k aktivnem sodelovanju v 

evropski in svetovni sociološki skupnosti. Pripadnike/-ce mednarodne sociološke skupnosti 

pa bomo vabili v naše okolje. 

Nadaljevali bomo s strokovnimi ekskurzijami in obiski k bližnjim sociološkim društvom, ki jih 

organiziramo  v sodelovanju s študentskima sociološkima društvoma. 

 

 


