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DRUŠTVO SOCIOLOGOV SLOVENIJE
LJUBLJANA
Cankarjeva 1/IV

VABILO

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite seje Upravnega odbora Društva sociologov SRS, 
ki bo v sredo 27. aprila 1966 ob 9.00 uri na Inštitutu za sociologijo in filozofijo, Ljub-
ljana, Cankarjeva 1/II.

Razpravljali bi o stanju in nujnih nadaljnjih ukrepih v zvezi z akcijo za ustanovitev 
nove fakultete, o udeležbi na svetovnem kongresu sociologov v Evianu in še nekaterih 
drugih tekočih zadevah.

Prosim Vas, da se zaradi nujnosti reševanja teh zadev seje zagotovo udeležite.

S tovariškimi pozdravi.

 Predsednik
 Zdravko Mlinar 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA SOCIOLOGOV
1. Mlinar Zdravko
2. Jerovšek Janez
3. Toš Niko
4. Jambrek Peter
5. Pavle Kogoj
6. Zdenko Roter
7. Boris Ziherl
8. Dr. Dolfe Vogelnik
9. Dr. Jože Goričar
10. Mejak Renata
11. Klinar Peter
12. Pavle Kušej
13. Stane Dolanc
14. Dolfe Bibič
15. Dr. Anton Žun
16. Tomić Zora
17. Dr. Mišo Jezernik
18. Švab Mitja 

Zamisel dela komisije za proučitev razmer na področju sociološkega študija in 
raziskovanja

Proučitev pogojev za ustanovitev nove fakultete za soci ologijo in politologijo:
1. proučitev obsega in vrste potreb po sociologih, ter možnosti njihovega zaposlova-

nja v prosveti, politično-teritorialnih skupnostih, delovnih organizacijah in razi-
skovalnih službah;

2. vsebinsko-programska opredelitev študija sociologije;
3. pregled in ocena izkustev iz dosedanjega izobraževanja sociologov;
4. organizacijska povezava sociologije oziroma osamo svajanje sociološkega študija v 

okviru univerze – in še posebej odnos in povezava s študijem političnih znanosti;
5. problem učnega osebja nove institucije;
6. materialno-finančni poboji za njeno delovanje;
7. možnosti in organizacijske oblike povezovanja peda goškega in znanstveno-razi-

skovalnega dela na področ ju sociologije v okvirih nove fakultete; možnosti pre-
verjene na osnovi ocene dosedanjega dela in s po sebnim ozirom na delo in vlogo 
instituta za sociologijo in filozofijo pri univerzi;
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8. obravnavanje študija sociologije z vidika nameravane reorganizacije visoke šole za 
politične vede in nje ne vključitve v univerzo;

9. možnosti in potrebe za racionalnejšo organizacijo bibliografsko-dokumentacij-
ske službe in mehanografske obdelave informaciji v novih organizacijskih ok virih 
sociološkega študija.


