
 

 
 

 DRUŽBENE NEENAKOSTI IN POLITIKA 

 

Navodila v zvezi s prijavo prispevkov in okroglih miz na sociološko srečanje 2020 

 

Letošnje sociološko srečanje, ki ga organizira Slovensko sociološko društvo, bo potekalo med 5. in 

7. novembrom na Bledu. Vljudno vas vabimo, da s svojimi prispevki, ki naj se navezujejo na 

naslovno temo in/ali vsebinske sklope posameznih sekcij, sodelujete na srečanju. 

Pred začetkom letošnjega sociološkega srečanja bomo tako kot lani izdali zbornik znanstvenih 

prispevkov. Menimo, da so tovrstni zborniki recenziranih znanstvenih prispevkov na domači 

konferenci lahko uporabno študijsko in siceršnje gradivo, hkrati pa tudi ustrezen zgodovinski zapis 

o dogodku. Prispevki bodo objavljeni v publikaciji društva. Vsi prispevki bodo recenzirani v skladu 

s pravili točkovanja znanstvenih objav s strani Znanstvenega sveta srečanja, ki ga bodo sestavljali_e 

vodje sekcij  in predstavniki_ce predsedstva SSD.  

Ker bo izdaja omenjenega zbornika znanstvenih prispevkov, ki ga bodo prejeli vsi_e udeleženke in 

udeleženci sociološkega srečanja, zahtevala veliko časa, vas vljudno prosimo, da se dosledno držite 

naslednje časovnice: 

 

Nedelja, 10. maj  Oddaja povzetka vašega prispevka (800 do 1000 znakov) vaši_vemu 

vodji sekcije IN tajniku SSD na elektronski naslov 

tajnistvo@sociolosko-drustvo.si s pripisom, na katero sekcijo se 

prijavljate. 

Oddaja predloga okrogle mize na elektronski naslov tajnika SSD. 

Predlog naj obsega kratek opis (800 do 1000 znakov) in okviren nabor 

govorcev_rk.  

Petek, 15. maj  Avtorice in avtorji bodo obveščeni o potrditvi udeležbe na srečanju s 

predlaganim prispevkom.  

Nedelja, 12. julij Izbrani_e avtorji in avtorice morajo besedilo za objavo v zborniku 

znanstvenih prispevkov v obsegu do največ 10.000 znakov (brez 

literature in povzetka) s presledki, skupaj z 10–vrstičnim povzetkom 

in petimi ključnimi besedami poslati na elektronski naslov: 

tajnistvo@sociolosko-drustvo.si. Pri pisanju upoštevajte navodila za 

citiranje, ki se uporabljalo pri Družboslovnih razpravah. Skupaj z 

besedilom oddajte tudi do 10 vrstic osebne strokovne predstavitve. V 

dopis oziroma elektronsko sporočilo pripišite, v katero sekcijo sodi 

vaš prispevek. 

Ponedeljek, 3. avgust Avtorice in avtorji bodo prejeli_e recenzirana besedila in predloge za 

popravke/dopolnitve. 

Ponedeljek, 31. avgust Oddaja končne verzije besedila. Do tega datuma je potrebno 

poravnati tudi kotizacijo za srečanje. 
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