PRIZNANJA SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA

1. Izhodiščna utemeljitev in predlog novih priznanj
Ugotavljamo, da sedanja zamejitev izražanja priznanj za uspešno sociološko delovanje ni
ustrezna, saj se pojavlja le kot podelitev priznanj v smislu častnega članstva v SSD. To je oblika,
ki se zdi primerna predvsem za celokupno dejavnost sociologa/sociologinje z vidika
njegove/njene celotne profesionalne kariere. Ne izkoriščamo pa možnosti za različne druge
oblike priznanj za opravljeno delo in druge oblike prispevkov k uveljavljanju sociologije v
različnih družbenih kontekstih. To je eden od razlogov za manjšo prepoznavnost sociologije v
širši javnosti, ki zelo malo spremlja naše delovanje. S tem še zmeraj ostaja zabrisana naša
profesionalna identiteta, kar otežuje vključevanje diplomiranih sociologov in sociologinj na
različnih področjih družbenega delovanja, tako z vidika zaposlovanja, kot z vidika
interdisciplinarnega povezovanja in delovanja v delovnih skupinah. Pregled te tematike nam
že v Sloveniji pokaže, da zaostajamo za številnimi drugimi strokovnimi društvi, ki temu
posvečajo dosti večjo pozornost, čeprav (ali pa mogoče zato, ker) so v javnosti njihove
dejavnosti dosti bolj prepoznavne.
Da bi presegli dosedanjo prakso, so se že pojavljale pobude za uvedbo drugih oblik priznanj,
vendar hkrati tudi pomisleki, da to terja dosti naporov pri pregledovanju in ocenjevanju
zadevnih del. Izkušnje drugih društev pri nas in v mednarodnem merilu pa kažejo, da je tudi
to možno preseči na različne načine. Po eni strani gre za vprašanje časa, npr. ali gre za
vsakoletna priznanja ali na daljši čas, za več let, npr. za čas mandata izvoljenega predsedstva.
O pogostosti dodelitve priznanj je potrebno premisliti tudi zaradi nevarnosti devalviranja
pomena nagrad. Nadalje, da bi se olajšalo delo pri postopkih se lahko uporablja tudi postopek
nominacij oz. ocenjevanj na osnovi dobljenih predlogov, kar zmanjšuje zahtevnost priprav in
odločanja o priznanjih.
Pri nas so znana priznanja in tudi nagrade ter listine, plakete, diplome, torej različne oblike
odzivanja na strokovno in znanstveno dejavnost, ali pa tudi na podporo, ki jo le-tej dajejo
različni drugi akterji. Upoštevali bi lahko tudi uporabnike socioloških raziskav, ki kažejo
razumevanje za našo dejavnost in zato tudi pripravljenost za njeno financiranje. Uveljavljanje
sociologije je v veliki meri odvisno tudi od vloge medijev, ki bodisi veliko, malo, ali pa sploh nič
ne prispevajo k uporabi in implementaciji socioloških spoznanj v širši družbi. Priznanja pa lahko
diferenciramo tudi glede na to, ali so namenjene posamezniku, skupini ali ustanovi.

Na podlagi zgoraj navedenega predlagamo, da se podeljevanje priznanj Slovenskega
sociološkega društva vrši na osnovi Pravilnika o priznanjih Slovenskega sociološkega društva.

2. Pravilnik o priznanjih Slovenskega sociološkega društva

1. Priznanja Slovenskega sociološkega društva se podeljujejo vsaj na tri leta.
2. Slovensko sociološko podeljuje naslednja priznanja:
2.1 Naziv ČASTNI ČLAN/ČLANICA SSD
Se podeli kot priznanje za celokupno dejavnost posameznika ali posameznice na
različnih področjih in v smislu priznanja za življenjsko delo, v skladu z obstoječo določbo
v Statutu SSD.
2.2 Priznanje za znanstveno delo na področju sociologije
a) NAJBOLJŠO KNJIGO v zadnjih (v treh) letih
b) NAJBOLJŠE ČLANKE (za enega ali največ do tri) v zadnjih (treh) letih
2.3 Priznanje za strokovno delo na področju sociologije in prispevek k uveljavljanju sociologije
v širši javnosti (uspešni sociologi in sociologinje zunaj znanstvene sfere)
a) s PUBLICISTIČNO dejavnostjo
b) z AKCIJSKO/MOBILIZACIJSKO vlogo v okviru samega društva ali zunaj njega
(izobraževanje, gospodarstvo, politika, kultura in dr.)
2.4 Priznanje posamezniku ali ustanovi (zunaj sociologije) za njegovo/njeno PODPORO k
uveljavljanju sociologije v praksi
2.5 Sociološki upi – nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno –
npr. odličen doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo).
2.6 Posebna nagrada – nagrado podeli vodstvo SSD za različne dosežke sociologov in
sociologinj, ki jih oceni kot pomembne za promocijo sociologije v Sloveniji.

3. Predloge za priznanja se zbira predsedstvo z javnim pozivom. Predloge dajejo praviloma
člani in članice, predsedstvo samo, za znanstvena dela predsedstvo povabi uredništva založb
in revij; za mlade upe povabi fakultete). Po presoji pooblaščene skupine predsedstvo odloča
o prejemnikih/prejemnicah priznanj in nagrade.

4. Odločanje o prejemnikih/prejemnicah priznanj /nagrade poteka na osnovi naslednjih
meril:

4.1. Naziv ČASTNI ČLAN/ČLANICA SSD
priznanje za celokupno dejavnost posameznika/-ce na različnih področjih in v smislu
priznanja za življenjsko delo.
4.2.

Priznanje za znanstveno delo na področju sociologije

a)

NAJBOLJŠA KNJIGA v zadnjih (treh) letih

b)

NAJBOLJŠI ČLANEK (za enega ali največ do tri) v zadnjih (treh) letih

- izvirna in nova sociološka vsebinska ali/in metodološka spoznanja;
- obravnava/prispevek k reševanju družbeno pomembne teme/problematike;
- odmevnost sociološkega dela v družbenem okolju.
4.3.

Priznanje za strokovno delo na področju sociologije

prispevek k uveljavljanju sociologije v širši javnosti (uspešni sociologi in sociologinje zunaj
znanstvene sfere)
a)

s PUBLICISTIČNO dejavnostjo:

- obravnava/prispevek k reševanju družbeno pomembne teme/problematike
- odmevnost in aplikacija strokovnega dela
- inovativnost pri obravnavi teme/problematike
b)
z AKCIJSKO/MOBILIZACIJSKO vlogo v okviru samega društva ali zunaj njega
(izobraževanje, gospodarstvo, politika, kultura in dr.)
- uspešna uporaba in promocija sociološkega znanja v praksi
4.4.

Priznanje za podporo uveljavljanju sociologije

Priznanje posamezniku ali ustanovi (zunaj sociologije) za njegovo/njeno PODPORO k
uveljavljanju sociologije v praksi.
-

uspešna uporaba in promocija sociološkega znanja v praksi; in/ali
materialna podpora; in/ali
organizacijska podpora; in/ali
moralna podpora.

4.5.

Sociološki upi

nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno – npr. odličen
doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo). Pri izbiri bodo uporabljena merila kot pri 2
in 3.
4.6. Posebna nagrada
nagrado za različne dosežke sociologov in sociologinj, ki jih oceni kot pomembne za promocijo
sociologije v Sloveniji po oceni vodstva SSD.

Osnutek pripravila Zdravko Mlinar in Aleksandra Kanjuo Mrčela
Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva je osnutek potrdilo na seji predsedstva dne
10. septembra 2015 in dopolnilo na seji predsedstva dne 19. april 2018.

