POROČILO PREDSEDNICE O DELU SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA
V OBDOBJU 2017 - 2020
Januarja 2017 je sedanje predsedstvo prevzelo odgovornost in čast vodenja spoštovanja vredne
ustanove, ki je steber profesionalne identitete in skupnosti sociologov in sociologinj na
Slovenskem. V tem mandatu smo se trudili uspešno nadaljevati z dejavnostmi, ki so tradicija
delovanja društva, in prispevati k njegovi krepitvi z nekaterimi novostmi. Društvo je v skladu z
nalogami, ki jih določa statut društva, sodelovalo pri razvoju in uveljavljanju sociologije kot stroke
in znanstvene discipline ter utrjevalo njeno vlogo v družbenem življenju in kulturi Slovenije.
Slovensko sociološko društvo (SSD) je v letih 2017, 2018 in 2019 izvajalo aktivnosti v skladu s
programom dela, ki ga je sprejelo v začetku delovanja. Aktivnosti društva so ob predsednici v tem
mandatu usmerjali in pomagali uresničevati predvsem podpredsednik Roman Kuhar, tajnika društva
Simon Dreven (2017-2018) in Igor Jurekovič (2018-2020), ter članice in člani predsedstva Milica
Antić Gaber, Majda Črnič Istenič, Miroljub Ignatović, Blaž Lenarčič, Matjaž Poljanšek, Alenka
Švab, Veronika Tašner in Anja Zalta.
Zadnje triletno delovanje SSD je potekalo v času, ko svet in vanj vpeto Slovenijo, označujejo
podnebne, ekonomske in politične napetosti. Stopnjujejo se izbruhi sistemskega in individualnega
nasilja, ki jih lahko razumemo kot odziv na vse večjo eksistenčno negotovost vse večjega dela
svetovnega prebivalstva. Vrstijo se izbruhi nasprotovanj progresivnim idejam enakosti, strpnosti in
skrbi za gradnjo boljše družbe za vse na eni strani, a na drugi so zelo glasni javni protesti in
izkazovanje nezadovoljstva z upadom standardov demokracije, skrbi za okoljsko in socialno
vzdržno gospodarsko in politično ureditev. Po izhodu iz zadnje finančne in ekonomske krize, ko
zmagovit neoliberalni diskurz zgleda brez resne alternative, smo hkrati priča afirmaciji debat o
preteklih in prihodnjih alternativah družbenega, ekonomskega in političnega razvoja. SSD se je v
mandatu, ki se letos zaključuje, z opravljenim delom (predvsem z izbiro tem srečanj in drugih
dogodkov, nagrajevanjem, javnimi nastopi in odzivi, delovanjem v Sloveniji in v mednarodnem
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okolju, spodbujanjem dejavnosti članov in članic različnih generacij iz različnih okolij) trudilo
kritično odzivati na aktualne družbene izzive, ki jih lažje razumemo, ko uporabljamo sociološki
pristop, ter odpirati prostor razmišljanja o prihodnosti, ki jo bomo soustvarjali na osnovi sociološke
modrosti.
Društvo je organiziralo letna srečanja, razgovore, predavanja in druge dogodke. Nadaljevali smo z
izdajanjem znanstvene revije Družboslovne razprave in začeli z izdajanjem nove publikacije
(Zbornik SSD), okrepili tako mednarodno sodelovanje kakor tudi sodelovanje s članicami in člani
različnih generacij. Pregled pomembnejših aktivnosti Slovenskega sociološkega društva v letih
2017, 2018 in 2019 navajamo v nadaljevanju.
I. Letna srečanja društva
Na treh letnih srečanjih smo obravnavali izbrane teme, za katere smo ocenili, da so ob enem
pomembne za sociološko skupnost ter aktualne in zanimive za širšo (znanstveno) javnost. Letna
srečanja so priložnost izmenjave izkušenj in informacij med člani_cami in drugimi udeleženci_kami
srečanj. Vpetost članic in članov SSD v akademsko, šolsko in široko strokovno področje delovanja
omogoča pestrost tematik, s katerimi se na srečanjih srečujemo. Na treh srečanjih smo na različne
načine omogočali tudi mednarodno razsežnost (plenarni in drugi nastopajoči ter udeleženci iz
tujine, sodelovanje predstavnikov socioloških društev iz sosednjih držav – Hrvaška, Italija in druge
države iz regije). Naša profesionalna skupnost je odgovorna za razvoj sociologije. Temu primerno
smo na srečanjih nadaljevali nadgrajevanje obstoječega korpusa teoretskega in empiričnega znanja.
Na srečanja smo se trudili privabiti čim večje število mlajših sociologov in sociologinj ter študentk
in študentov sociologije, pri čemer smo bili iz leto v leto uspešnejši. Srečanja so bila tudi priložnost
prijetnega druženja.
Letno srečanje Slovenskega sociološkega društva leta 2017 je potekalo med 28. in 30. septembrom
na Otočcu pod naslovom Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju. S
plenarnim predavanjem ameriškega publicista Johna Summersa, biografa C. W. Millsa, z naslovom
A World without passports: C. Wright Mills, smo začeli razpravo o aktualnosti in uporabnosti
Millsovega poziva h kritični, mednarodno vpeti, angažirani sociologiji. Tega leta je bilo v
slovenščino prevedeno Millsovo najbolj odmevno delo – Sociološka imaginacija, ki ga je
Mednarodno sociološko združenje (ISA) razglasilo za drugo najbolj odmevno sociološko delo
dvajsetega stoletja. Na srečanju so bili predstavljeni prispevki na desetih sekcijah. Poleg sekcij je
bilo organiziranih tudi pet okroglih miz. Eno od okroglih miz smo posvetili spominu na Z.
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Baumana.

Posebne pozornosti je bila deležna razprava o aktualnih vprašanjih merjenja in

ocenjevanja znanstvene odličnosti in revijalnem tisku. Na osnovi razprave je društvo o svoji
stališčih in sugestijah za nadaljnji razvoj obvestilo ustrezne odgovorne institucije (resorno
ministrstvo, Javna agencijo za raziskovalno dejavnost RS, vodstva slovenskih univerz in založnike).
Po sociološkem srečanju smo organizirali odmevno novinarsko konferenco, na kateri smo se
pogovarjali s prejemniki in prejemnicami nagrad Slovenskega sociološkega društva, ki smo jih
podelili na sociološkem srečanju.
Leta 2018 smo letno srečanje organizirali v Piranu med 18. in 20. oktobrom pod naslovom Družba
in družbena gibanja: 50 let po 1968. Spomin na dogodke iz 1968 je pomemben, ker so ti dogodki
bili iztočnica za kasnejše pomembne družbene spremembe, predvsem v 80. letih 20. stoletja.
Navdihnili so tudi najnovejša družbena gibanja in proteste po celem svetu, ki aktualizirajo pred
petdesetimi leti zastavljena, a danes še vedno nerešena vprašanja delitve ekonomske in politične
moči. Kot plenarna govorka je bila na srečanje povabljena Sheila Rowbotham, britanska
sociologinja in socialistična feministka, ena od ustanoviteljic gibanja Women's Liberation. Ker se
srečanja zaradi bolezni ni mogla udeležiti, nam je pomagala izbrati dokumentarno gradivo o
dogodkih leta 1968 v Bristolu, Oxfordu in Londonu. Gradivo je poleg filma Deutsche Welle Global
Revolt služilo kot iztočnica za razprave na srečanju. Predvajali smo tudi film Študentska gibanja
1968–1972 ter se pogovarjali z avtorico filma Majdo Širca. Trije plenarni dogodki srečanja so bili
namenjeni analizi revolucionarnega leta '68 in let, ki so mu sledila. Na predstavitvah na sekcijah pa
so bile obravnavane še mnoge druge teme. Na občnem zboru društva v Piranu smo se še enkrat
spomnili dolgoletnega kolega in častnega člana SSD, akademika prof. dr. Veljka Rusa. Na srečanju
so nam se pridružili gostje iz Italije, ki so spregovorili o položaju in stanju sociologije v svoji
državi. Na občnem zboru smo sprejeli spremembe Statuta duštva, ki jih je predlagalo predsedstvo,
da bi omogočilo: 1) izobraževanje kot dejavnost društve namenjeno širšem krogu zainteresiranih,
poleg članic in članov društva; 2) vključevanje in socializacijo bodočih sociologov in sociologinj v
času študija; 3) prepoznavanje odličnosti sociologije, sociologov in sociologinj z novimi nagradami
in priznanji društva. Tudi piranskemu srečanju je sledila tiskovna konferenca, na kateri so se
javnosti predstavili dobitnice_ki nagrad in priznanj društva.
Letno srečanje Slovenskega sociološkega društva je leta 2019 je potekalo od 17. do 19. oktobra na
Bledu pod naslovom Znanost in družbe prihodnosti. Srečanje smo posvetili razpravi o vlogi in
nalogi znanosti danes, o umeščenosti znanstvenega razvoja v današnji kontekst, ko iščemo
odgovore na številne probleme in izzive: ekonomske neenakosti in naraščajoča tveganja vse večjega
števila delavk in delavcev; politične, kulturne in verske napetosti in spopade; redefiniranje spolnih
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vlog, ureditev zasebnih življenj ter nove reproduktivne tehnologije; posledice demografskih
sprememb med katerimi so najpomembnejši staranje zahodnih družb in migracije; tehnološka
revolucija v proizvodnji hrane itd. Osrednji predavatelj srečanja je bil ameriški sociolog in filozof
Steve Fuller z Univerze v Warwicku iz Združenega kraljestva, ki sodi med ugledne družboslovce, ki
pomagaju razumeti odnose med razvojem znanosti in prihodnostjo človeškosti. Govoril je o vlogi in
nalogi sociologije v 21. stoletju. Srečanje sta z uvodnimi video nagovori počastila predsednik
Mednarodnega sociološkega združenja (ISA) Sari Hanafi in predsednica Evropskega sociološkega
združenja (ESA) Marta Soler-Gallart .
V počastitev 100. obletnice Univerze v Ljubljani je bila na srečanju organizirana okrogla miza o
položaju družboslovja in humanistike na UL, na kateri so sodelovali rektor UL, prof. dr. Igor Papič,
prorektor UL, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Ana Plemenitaš, predsednica Programskega sveta
interdisciplinarnega doktorskega študija Biomedicina, prof. Tomaž Gubenšek, dekan AGRFT, in
prof. dr. Ana Kučan z Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta UL. Na okrogli mizi
smo razpravljali o vidnosti in sodelovanju družboslovja, humanistike, naravoslovja, tehnike in
umetnosti na UL ter o tem, kako bi v prihodnje spodbujali interdisciplinarno sodelovanje in presegli
manj ugoden položaj družboslovja, humanistike in umetnosti. Na enajstih sekcijah in okroglih
mizah so udleženci_ke obravnavali naslovno temo srečanja in še mnoge druge.
V okviru letnega srečanju smo tudi organizirali mednarodni dogodek – 17. oktobra je na Bledu
potekala regionalna konferenca pod okriljem in finančno podporo Mednarodnega sociološkega
združenja, na kateri je SSD gostilo sociologe in sociologinje iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine,
Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. Dva uvodna govorca prof. dr. S. Prijić Samaržija,
rektorica Univerze na Reki, in prof. dr. P. Nayak, dekan Birla Global University iz Indije, sta
spodbudila razpravo o vlogi in pomenu znanosti in znanstvenega sodelovanja za družbeni in
ekonomski razvoj. Na srečanju so društva iz regije dosegla dogovor o tesnejšem sodelovanju in
spodbujanju znanstvenega sodelovanja sociologov_inj iz regije. Mednarodni dogodek

smo

zaključili s spomni na pomembna dela takrat nedavno preminulega ameriškega sociologa
Immanuela Maurica Wallersteina.
Na srečanju je sedanje predsedstvo ob iztekanju mandata predstavilo opravljeno delo, čemur so
sledile redne volitve, na katerih je bilo izvoljeno novo predsedstvo SSD in nova predsednica društva
– izr. prof. dr. Hajdeja Iglič. Po sociološkem srečanju smo organizirali novinarsko konferenco, na
kateri so se prejemniki in prejemnice nagrad Slovenskega sociološkega društva predsatvili javnosti.
Video zapise njihovih izjav smo objavili na spletni strani društva.
Ob letnem srečanju je predsednica Evropskega sociološkega združenja (ESA) in urednica časopisa
International Sociology Marta Soler-Gallart 21. oktobra 2019 na rektoratu Univerze v Ljubljani
imela javno predavanje z naslovom »The Relevance of Sociology in Science Today«. Kasneje pa je
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istega dneva na

Fakulteti za družbene vede UL vodila tudi dobro obiskano delavnico o

akademskem pisanju in objavljanju za raziskovalce in raziskovalke na začetku kariere ter doktorske
študente in študentke Univerze v Ljubljani.
II. Revija Družboslovne razprave
Slovensko Sociološko društvo je v letih 2017-2019 nadaljevalo z izdajanjem znanstvene revije
Družboslovne razprave (DR), ki izhaja že od leta 1984. Leta 2017, ko je bila urednica DR Andreja
Vezovnik so izšle tri številke. Družboslovne razprave so v tem letu uvrščene v bazo SCOPUS. S 1.
januarjem 2018 je uredništvo Družboslovnih razprav prevzel Marjan Hočevar. V letu 2018 je izšla
ena številka, v letu 2019 pa štiri. Urednik poroča o izzivih povezanih s porastom priliva besedil, od
kar je revija uvrščena v bazo SCOPUS. Glavni problem predstavljajo nizka kakovost predlaganih
besedil, naravoslovna strukturiranost člankov, večinsko empirični prispevki zelo ozkih problematik,
sum o avtentičnosti besedil, slaba kakovost tako angleškega jezika kakor tudi slovenksega v
povzetkih. Sredstva, ki jih pridobimo z razpisom Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS
(ARRS) ne dovoljujejo plačevanja niti lektorja niti prevajalca. Urednik poroča tudi o slabi
informacijski podpori reviji in težavah z recenzenti (tako glede pripravljenosti kot kakovosti dela).
Težave na katere opozarja bo potrebno pomagati razrešiti, če želimo, da se revija razvija (sedaj tudi)
v mednarodnem okolju.
III. Zbornik Slovenskega sociološkega društva: nova letna publikacija
Leta 2018 smo se odločili, da prejšnjo letno publikacijo (Novice SSD), ki je izhajala kot spremno
gradivo letnih srečanj, nadgradimo. Tako smo leta 2018 povzetke predstavitev nadomestili s
krajšimi recenziranimi prispevki. To je zahtevalo dodatno delo avtoric in avtorjev ter uredniškega in
recenzentskega dela predsedstva in vodij sekcij društva. Sodelovanje na novem projektu je bilo
nagrajeno s reprezenativnim izdelkom – Zbornikom prispevkov letnega srečanja društva, ki je
bralcem in bralkam dostopen v tiskani in elektronski verziji. Veseli smo, da so se člani in članice
odlično odzvali – v prvem letu smo imeli 32, a v drugem že 54 avtorjev in avtoric s prispevki v
Zborniku. Letošnji Zbornik SSD nameravamo predstaviti širši (znanstveni) javnosti v začetku 2020,
predvidoma v sodelovanju s SAZU.
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IV. Pogovori o knjigah v Trubarjevi hiši literature
Slovensko sociološko društvo enkrat mesečno organizira pogovore o novih, zanimivih
socioloških/družboslovnih knjigah v Trubarjevi hiši literature. Leta 2017 se je predsedstvo zahvalilo
Gorazdu Kovačiču, ki je do tedaj izjemno organiziral in usklajeval pogovore. Program od leta 2017
odlično vodijo Veronika Tašner, Nina Pergar, Jasna Podreka in Lea Vrečko. Seznam pogovorov
zadnjih treh let je v Dodatku tega poročila.
V. Informiranje članstva in javnosti (javni odzivi, izjave za javnost in drugo pojavljanje v
javnosti)
Društvo je o svojem delovanju sproti obveščalo člane in članice in širšo javnost prek spletne strani
(http://www.sociolosko-drustvo.si/) oziroma neposredno preko elektronske pošte. Članice in člane
informiramo o konferencah, razpisih in drugih za članstvo pomembnih dogodkih v Sloveniji in
svetu. O svojem delovanju je društvo obveščalo tudi nacionalne in lokalne medije ter objavljalo
objave na Facebook strani društva.

S pomočjo pridobljene finančne podpore mednarodne

sociološke zveze (ISA) bomo prenovili spletno stran društva.
SSD in njegovi člani/ članice (med katerimi so raziskovalke in raziskovalci, srednješolski in
visokošolski učiteljice in učitelji, strokovnjaki in strokovnjakinje iz prakse in drugi) pogosto
organizirajo tudi druge zelo uspešne in v javnosti odmevne dogodke. Predsedstvo Slovenskega
sociološkega društva se je v tem mandatu večkrat odzvalo s sporočili za medije ali drugače
udeležilo javnih razprav o pomembnih družbenih problemih: maja 2017 - odziv na seksistične
prakse in neprimerne odziv nanj na dveh slovenskih univerzah; aprila 2018 odziv na
neprofesionalen in neznanstven pristop pri obravnavi cepljenja v knjigi »Ideološki konstrukti o
cepljenju«; januarja 2018 – odzivi na grožnje madžarskih oblasti avtonomiji univerz; junija 2018 stališče o minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih; obsodba homofobnega napada na LGBTIQ+
Klub Tiffany v Ljubljani 1. novembra 2019). V tem obdobju, so vidni_e člani_ce Slovenskega
sociološkega društva dali_e številne intervjuje ter bili_e drugače prisotni_e v medijih; informacije
o tem so dostopne na spletni strani društva.
VI. Mednarodno sodelovanje
V zadnjih treh letih smo nadaljevali z dobrim sodelovanjem v mednarodenm prostoru. V letu 2017
in 2018 smo se udeležili sociološkega srečanja Hrvaškega sociološkega društva v Zagrebu ter
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srečanja Evropskega sociološkega združenja (ESA) v Atenah. Na slednjem je bila članica
predsedstva SSD Milica Antić Gaber izvoljena v izvršni odbor ESA. Julija 2018 smo se udeležili
srečanja mednarodnega sociološkega društva (ISA) v Torontu. Julija 2019 se je velika skupina
članov in članic društva udeležila srečanja Evropskega sociološkega združenja (ESA) v
Manchestru. Članica predsedstva SSD Milica Antić Gaber je ponovno izvoljena v izvršni odbor
ESA.

V zgodovini so bili slovenske sociologinje in sociologi vedno dejavni v Mednarodnem sociološkem
združenju (ISA), v katerem so imeli tudi vodilne vloge v več kot desetih sekcijah. Leta 2018 je SSD
uspelo obnoviti polnopravno članstvo v Mednarodnem sociološkem združenju (ISA). Volilno
pravico si deli z Družboslovnim društvom, ki je bilo do leta 2018 edini člani ISA iz Slovenije. V
letošnjem letu smo od ISA dobili finančno podporo za organizacijo srečanja socioloških društev iz
regije (katero smo zelo uspešno uresničili) ter za prenovo spletne strani društva.
VII. Promocija sociologije in razširjanje članstva
Nadaljevali smo z iskanjem možnosti, kako učitelje in učiteljice bolj kot do sedaj spodbuditi k
sodelovanju v SSD. V dogovoru in na povabilo Zavod RS za šolstvo smo sodelovali na študijskih
srečanjih srednješolskih učiteljev in učiteljic z namenom promocije sociologije. Predsednica društva
se je septembra 2018 s predavanjem in predstavitvijo SSD udeležila konference učiteljic in učiteljev
družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov. Leta 2018 so učitelji_ce, ki so se
udeležili letnega srečanja SSD, lahko zaprosili za točkovanje udeležbe kot izobraževanja, leto
kasneje pa smo se uvrstili v razvid izobraževanj, s čimer je sociološko srečanje postalo priložnost za
priznano izobraževanje učiteljev in učiteljic. Glede tega smo sprožili postopek spremembe statuta
društva. V statut društva smo na občnem zboru leta 2018 vnesli spremembe tudi zato, da bi
omogočili včlanjvanje študenk in študentov (brez aktivne ali pasivne volilne pravice). Tudi to je
prineslo pozitivne rezultate – na letošnjem srečanju je med prijavljenimi skoraj četrtina študentov in
študentk. K temu je zagotovo pomagalo tudi skrbno negovanje dobrih odnosov z dvema
študentskima sociološkima društvoma SocioKlub in Sociopatija.
VIII. Krepitev delovanja društva
Leta 2018 je Društvo ustanovilo novo sekcijo, Sekcija za sociologijo časa, ki povezuje sociologe in
sociologinje, ki jih osebno in strokovno zanima pojav časovnih potekov in dolgoživosti v družbi.
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Sekcija vključuje predvsem člane in članice, ki imajo za sabo že dolgo delovno izkušnjo, v njej pa
sodelujejo tudi mlajši kolegi in kolegice, ki jih tematika sekcije zanima.
V letu 2019 je v ustanavljanju še Sekcija za kulturno sociologijo. Na letnem srečanju je sekcija
organizirala preinauguracijsko okroglo mizo. Prav tako se je reaktivirala Sekcija za prostorsko in
okoljsko sociologijo.
Leta 2019 je SSD ponovno pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu.

IX. Nagrade in priznanja
Profesionalna identiteta je zgrajena na pripadnosti in ponosu. Člani in članice slovenske sociološke
profesionalne skupnosti so aktivni in uspešni. Z nagradami SSD želimo odličnosti društva
zagotavljati vidnost in skupaj proslavljati uspehe članic in članov ter teh, ki podpirajo sociološko
delo in skupnost. Nagrade in priznanja smo v treh letih delili na osnovi Pravilnika o priznanjih
Slovenskega sociološkega društva (pripravila Zdravko Mlinar in Aleksandra Kanjuo Mrčela,
potrdilo predsedstvo leta 2015 in spremembe Statuta SSD 2017).
Naziv častni član/članica so prejeli zasl. prof. ddr. Rudi Rizman, zasl. prof. dr. Tanja Rener, zasl.
prof. dr. Andrej Kirn, prof. dr. Srna Mandić in zasl.prof. dr. Ivan Bernik. Posebna priznanja za
znanstveno delo sta prejela akademik prof. dr. Zdravko Mlinar in prof. dr. Niko Toš.
Nagrado za pomoč pri uveljavljanju sociologije v praksi je prejel dr. Boris Dular; nagrado za
podporo pri uveljavljanju sociologije v širši javnosti pa Ksenija Horvat in dr. Ali Žardin. Za
uspešno delovanje in promocijo sociologije je priznanje dobil Mirovni inštitut. Društvo je
posthumno podelilo priznanje za strokovno delo na področju sociologije Dragici Korade za podporo
k uveljavljanju sociologije v praksi in prispevek k vidnosti sociologije v slovenskem javnem
prostoru. Ustvarjalkam in ustvarjalcem SNG Drama smo podelili priznanje za promocijo
pomembnih socioloških tem v širši javnosti, in sicer za gledališko predstavo “Ali: Strah ti pojé
dušo” Rainerja Wernerja Fassbinderja. Prejemniki in prejemnica priznanja Sociološki up – za v
dosedanjem delu izkazan sociološki potencial – so postali Klemen Ploštajner, Otto Gerdina
in Marike Grubar. Na dogodku 2019 smo se v društvu zahvalili dolgoletni sodelavki društva Ivani
Kecman za delo in podporo delovanju Slovenskega sociološkega društva.
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X. Oblikovanje Slovenskega sociološkega terminološkega slovarja.
Na pobudo SSD se v 2018 in 2019 nadaljevalo načrtovanje projekta slovenskega sociološkega
terminološkega slovarja, v katerem sodelujejo predstavniki Centra za jezikovne vire in tehnologijo
UL, FF, FDV in SAZU.
XI. Financiranje društva
Pretežni del financiranja SSD predstavljajo članarina, sredstva Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS in donacije ter sponzorska sredstva podjetij oz. organizacij. Finance društva smo
vodili odgovorno in gospodarno, o čemer priča tudi priča Nadzornega obora, predstavljeno na
občnem zboru 18. oktobra 2019.

V Ljubljani, 31. decembra 2019

Predsednica SSD 2017-2020
Aleksandra Kanjuo Mrčela
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Dodatek k Poročilu: Pogovori o knjigah v Trubarjevi hiši literature (2017, 2018, 2019)
2017
maj - knjiga Basila Bernsteina Razred, kodi in nadzor. Pogovarjala sta se Veronika Tašner in
Slavko Gaber, soavtorja spremne študije in prevajalca.
junij - knjiga Tiborja Rutarja Sodobni zagovor historičnega materializma. Z avtorjem sta se
pogovarjala Marko Ribać in Aljoša Slameršak, avtor spremne besede.
oktober - knjiga Romana Kuharja in Davida Paternottea (ur.) Anti-gender Campaigns in Europe. O
knjigi sta spregovorila Aleksandar Štulhofer in Roman Kuhar. Pogovor je vodila Nina Perger.
november - Migracijska politika EU: nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju. O knjigi sta
spregovorili avtorica knjige Tjaša Učakar in Mojca Pajnik. Pogovor je vodila Jasna Podreka.
december - Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji. O knjigi sta
spregovorili avtorica knjige Jasna Podreka in Mojca Dobnikar. Pogovor je vodil Iztok Šori.

2018
januar - Fifty Years of the Coleman Report. O monografiji sta spregovorila sourednika Mitja
Sardoč in Slavko Gaber. Pogovor je vodila Lea Vrečko.
februar - Frank Furedi: Zapravljeno: Zakaj šola ne izobražuje več? (urednik Marjan Šimenc in
prevajalec Miha Marek). Pogovor z urednikom in Klaro Skubic Ermenc je vodila Veronika Tašner.
marec - Začasno bivališče: Na grad 25, Ig (Milica Antić Gaber, Darja Tadič, Nina Perger, Deja
Crnovič in Jasna Podreka), Pogovor z avtoricama je vodila Nika Kovač.
april - Kritika kompetence, Andreas Gelhard. Knjigo je uredil Zdravko Kobe, prevedel pa Samo
Krušič. O knjigi sta spregovorila Metka Mencin Čeplak in Damijan Štefanc. Pogovor je vodila Živa
Kos.
maj - Komunizem v gibanju: zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja. O knjigi sta
spregovorila avtorica Catherine Samary in Marko Kržan, pisec spremne besede. Pogovor je
povezovala Maja Breznik.
maj - (Ne)dostojno delo: Prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji
O knjigi sta spregovorila urednika dr. Miroslav Stanojević in Sašo Furlan. Pogovor je vodila Vesna
Leskošek.
oktober - Pogovor o prevodu knjige Sociološka imaginacija - Charlesa Wrighta Millsa
O knjigi sta spregovorila Aleksandra Kanjuo Mrčela, piska spremne besede, in Samo Uhan.
Delo je prevedla Polona Mesec.
november - O knjigi Tomaža Mastnaka Liberalizem, fašizem, neoliberalizem se je z avtorjem
pogovarjal Gorazd Kovačič.
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2019
februar - O knjigi Sociolog v dialogu, sta spregovorila Niko Toš in Maca Jogan. Pogovor je vodil
Samo Uhan.
februar - Kaj sociologom_injam sporočajo dela Ivana Cankarja, Pogovor s Primožem Vitezom,
Janezom Pipanom, Vaneso Matajc in Srečom Dragošem je vodila Milica Antić Gaber.
marec - Zasebno je politično: kritične študije vsakdanjega življenja. Pogovor z avtoricami Mirjano
Ule, Tanjo Kamin in Alenko Švab je vodila Jasna Podreka.
april - Kako mislijo institucije, Mary Douglas. O monografiji so spregovorile_i avtor in avtorici
spremne študije Živa Kos, Veronika Tašner in Slavko Gaber.
maj - Med hlapci in revolucionarji. Nastanek političnih idej in doktrin na Slovenskem. O knjigi sta
spregovorila recenzent Božo Repe in avtor Igor Lukšič. Pogovor je moderiral Aljuš Pertinač.
maj - Razsežnosti skrbstvenega dela. O knjigi so spregovorile avtorice Majda Hrženjak, Vesna
Leskošek in Živa Humer. Pogovor je vodila Mojca Frelih.
november- Sociološke osti. Z avtorjem dela Marjana Smrketaom se je pogovarjal Aleš Črnič.
Pogovor je moderiral Samo Uhan.
december - Evropske trajnostne soseske. O knjigi so spregovorili avtorji Primož Medved, Marjan
Hočevar in
Dušan
Plut.
Pogovor
je
vodil Klemen
Ploštajner.

Ogled dogodkov je mogoč na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=DbhWD4mrxuo&list=PLB9MsICvhyiu6kXwZTpmgOgIUvEx
AJDkW
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