SOCIO-EKOLOŠKA TRANSFORMACIJA
SOCIOLOŠKO SREČANJE 2022
NAVODILA ZA PRIJAVO PRISPEVKOV IN OKROGLIH MIZ
Letošnje srečanje Slovenskega sociološkega društva bo potekalo 4. in 5. novembra v živo na
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Vljudno vas vabimo, da se srečanja udeležite in na njem sodelujete s prispevkom v okviru ene
od sekcij ali predlagate tematsko okroglo mizo.
Prispevki, ki so lahko znanstveni ali strokovni, bodo objavljeni v zborniku znanstvenih
prispevkov. Zborniki s srečanj SSD služijo kot strokovno in študijsko gradivo in predstavljajo
zgodovinski zapis o dogodku. V zborniku bodo objavljeni prispevki avtorjev in avtoric in
povzetki okroglih miz.
Vsi prispevki bodo pred objavo anonimno recenzirani s strani Znanstvenega sveta srečanja,
ki ga sestavljajo vodje sekcij in predstavniki_ce predsedstva SSD. Recenzija bo opravljena v
skladu z uveljavljenimi merili za znanstvene in strokovne prispevke.
Časovnica za oddajo prispevkov:
torek, 3. maj

nedelja, 15. maj
nedelja, 24. julij

Oddaja povzetka prispevka (do 1000 znakov s presledki), ki ga
pošljete
vodji
sekcije
(https://www.socioloskodrustvo.si/sekcije/) IN tajniku SSD (tajnistvo@socioloskodrustvo.si), s pripisom, na katero sekcijo se prijavljate in ali gre
za znanstveni ali strokovni prispevek.
Oddaja predloga okrogle mize na elektronski naslov tajnika SSD
(tajnistvo@sociolosko-drustvo.si). Predlog naj obsega kratek opis
(do 1000 znakov s presledki) in okviren nabor govorcev_k.
Avtorice in avtorji bodo obveščeni o sprejemu prispevka in
potrditvi okrogle mize.
Izbrani_e avtorji in avtorice morajo besedilo za objavo v zborniku
v obsegu do največ 10.000 znakov s presledki (brez literature in
povzetka), skupaj z 10–vrstičnim povzetkom in petimi
ključnimi besedami poslati na elektronski naslov:
tajnistvo@sociolosko-drustvo.si. Pri pisanju upoštevajte navodila
za citiranje, ki jih uporabljalo Družboslovne razprave. Skupaj z
besedilom oddajte tudi do 10 vrstic osebne strokovne
predstavitve. V elektronsko sporočilo pripišite, v katero
sekcijo sodi vaš prispevek.

nedelja, 28. avgust
nedelja, 18. september

Avtorice in avtorji bodo prejeli_e recenzirana besedila in
predloge za popravke/dopolnitve.
Oddaja končne verzije besedila.

