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Spoštovane članice, spoštovani člani Slovenskega sociološkega društva! 

 

Pred dobrim letom in pol smo prvič ustavili življenje v državi. Zaprle so se šole in delovni 

prostori, trgovine in kulturne ustanove. V naslednjih dvanajstih mesecih sta bili slovenska 

družba in politika na preizkušnji, ki jo je povzročila epidemija globalnih razsežnosti. Pandemija 

je amplificirala družbene probleme in razvojne izzive, ki jih sociologi in sociologinje 

raziskujemo in na katere opozarjamo javnost že dlje časa. Zato smo se v Slovenskem 

sociološkem društvu odločili, da letošnje srečanje namenimo refleksiji družbenih posledic 

epidemije in življenju v novih okoliščinah, ki smo jih poimenovali pandemična družba.   

 

Klima, v kateri smo vstopili v epidemijo, nam ni bila naklonjena – padec vlade, politična 

razklanost in necivilnost javnega diskurza, pomanjkanje zaupanja v javne institucije, ter 

nenazadnje še živ spomin na veliko ekonomsko krizo leta 2008. Vse te centrifugalne sile so 

otežile mobilizacijo solidarnostnih potencialov v družbi, ki so običajno potrebni za uspešno 

spopadanje z resno zdravstveno krizo. Podobno velja tudi za mednarodno okolje, kjer so bila 

zadnja leta po eni strani zaznamovana s krhanjem transatlantske koalicije, po drugi strani z 

notranje-evropskimi nesoglasji glede brexita, vladavine prava in urejanja migrantske 

problematike, kar je vplivalo tudi na zmožnost koordinacije med državami članicami EU v 

začetnem obdobju epidemije.  

 

Krize odpirajo vrata za radikalnejše spremembe na področju upravljanja družb, za t.i. veliki 

pok, ko se lahko smeri razvoja obrnejo v eno ali drugo smer. Nobeno od področij družbenega 

življenja ne more uiti pretresu – od družinskega življenja in medosebnih odnosov, do 

organizacije delovnega življenja in prostočasnih aktivnosti. Zdravstvena kriza vpliva na odnose 

med spoli, zaostruje razmerja družbenih neenakosti, spreminja mnogotere kulturne in religijske 

oblike vedenja in védenja ter vodi v preizpraševanja novih podob post-covidnega urbanega 

okolja in, širše, vloge javnega dobrega v naši družbi. 

 



Verjamemo, da letošnja tema nagovarja vse člane in članice društva, povezane v trinajst 

društvenih sekcij, zato si želimo vašega sodelovanja v čim večjem številu.  

 

Srečanje bo potekalo med 24. in 25. septembrom v Ljubljani, kar nam omogoča 

prilagodljivost glede načina izvedbe in dostop do ustreznih konferenčnih prostorov. Srečanje 

smo iz običajnega pozno jesenskega časa prestavili na september, da bi prehiteli četrti val 

pandemije in se srečali v živo. Žal nam to ne bo uspelo v takšni meri kot smo si želeli  – nova 

različica virusa in sproščanje ukrepov je že pozno poleti privedlo do strmega naraščanja okužb, 

zato je predsedstvo društva konec avgusta sprejelo odločitev, da izvedemo v živo le petkov 

popoldanski program, ki vključuje dve plenarni okrogli mizi, obči zbor društva in podelitev 

društvenih nagrad. Preostali program bomo tako kot lani izvedli na daljavo.  

 

Ob zaključku srečanja bomo izdali sporočilo za javnost, v katerem bomo povzeli glavna 

spoznanja in zaključke razprav po sekcijah in zbornik s prispevki udeležencev srečanja.  

 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami na letnem sociološkem srečanju 2021! 

 

V imenu predsedstva,  

 

dr. Hajdeja Iglič,  

predsednica Slovenskega sociološkega društva 

 


