
UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE – INŠTITUT ZA DRUŽBENE VEDE

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5

Tel.: 01/5805-105
Faks: 01/5805-104

e-mail: cjmmksjm@fdv.uni-lj.si
www.cjm.si

Informacija o vključenosti FDV IDV (CJMMK) v ključne 
mednarodne infrastrukturne družboslovne programe

1. European Social Survey
2. World Value Survey

3. European Values Study
4. International Social Survey Programme
5. Comparative Study of Electoral Systems

6. European Election Studies
7. Ostale pomembnejše raziskave

Ljubljana, junij 2006



Ime projekta: European Social Survey – Evropska družboslovna raziskava

Spletna stran: http://www.europeansocialsurvey.org/

Kratek opis:  European Social Survey  je nov vseevropski raziskovalni projekt, ki želi storiti  po 
metodološki plati korak naprej glede na podobne projekte. Projekt je longitudinalen in poteka vsaki 
dve leti. Iniciativa za projekt je bila oblikovana v okviru Evropske znanstvene fundacije (European 
Science Foundation). Mednarodno koordinacijo projekta financira Evropska komisija, slovenski del 
pa je treba financirati z lastnimi sredstvi.

Raziskava ima tri metodološke cilje: zbiranje zanesljivih podatkov za merjenje trendov vrednot, 
preseganje zakoreninjenih ovir  pri  primerljivosti  podatkov mednarodnih raziskav ter  uveljavitev 
zanesljivih kazalcev stališč.

Prva raziskava v okviru tega projekta je bila izvedena v Sloveniji in še v 23 evropskih državah 
jeseni 2002. Ta raziskava se je ukvarjala z “državljanstvom (citizenship)” v najširšem smislu in z 
odnosom  prebivalstva  evropskih  držav  do  pojava  priseljevanja  in  etničnih  razlik.  V  različnih 
raziskavah so poudarki  drugačni,  v vsakem primeru pa aktualni  z vidika evropske raziskovalne 
sfere, političnih in drugih institucij. 

V letu 2005 je raziskava  European Social Survey prejela najvišje evropsko znanstveno priznanje – 
Descartovo nagrado.

Pogostost izvajanja raziskave:  Raziskava je bila do sedaj izvedena dvakrat. Prvič leta 2002 in 
drugič leta 2004.

Metodologija:  Raziskava  je  zasnovana  kot  komparativna  in  longitudinalna.  Temelji  na 
strukturiranih  vprašalnikih,  na  katere  v  osebnih  intervjujih  odgovarjajo  naključno  izbrani 
anketiranci.  Partnerji  v  raziskavi  so  zavezani  k  strogemu  spoštovanju  metodoloških  pravil 
družboslovnega raziskovanja.

Partnerstvo CJM: CJM je pri projektu partner od leta 2002 (od začetka raziskave). V raziskavi je 
sodeloval z naslednjimi raziskavami:

• Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna raziskava.
• Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava.

Ime projekta: World Values Survey – Svetovna raziskava vrednot
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Spletna stran: http://www.worldvaluessurvey.org/

Kratek  opis:  World  Values  Surveys  raziskave  pokrivajo  področja  od  religije,  politike  ter 
družbenega življenja. Raziskava je zastavljena časovno in prostorsko primerjalno, njen cilj pa je 
raziskovati  sociokulturne  in  politične  spremembe.  Raziskava  združuje  družboslovce  iz  vodilnih 
svetovnih univerz.

Raziskava  World Values  Survey (WVS) poteka  v  več  kot  60  državah na  vseh kontinentih.  Na 
podlagi podatkov, zbranih v okviru raziskave, je nastalo preko 300 publikacij v več kot 20 jezikih.

Pogostost izvajanja raziskave: raziskava je bila opravljena v štirih valovih in sicer v letih 1981, 
1990–91, 1995–1996 ter 1999–2001, trenutno pa poteka peti val (2005/2006). Rezultati raziskav so 
dostopni preko mednarodnih arhivov. 

Metodologija:  Metodologija  raziskave  obsega  izvedbo  osebnih  intervjujev  s  pomočjo 
strukturiranega  vprašalnika.  Vprašalniki  vsebujejo  okrog  250  vprašanj  (s  400  do  800 
spremenljivkami), v vsaki državi pa sodeluje 1000 do 3500 respondentov. V povprečju je v četrtem 
valu  raziskave  sodelovalo  1330  respondentov  v  posamični  državi.  V prvem  valu  raziskave  je 
sodelovalo 22 držav, v drugem 42, v tretjem 54 ter v četrtem 62. V četrtem valu raziskave je po 
celem svetu sodelovalo preko 92.000 respondentov.

Partnerstvo CJM:  CJM je  pri  projektu partner  od leta  1992.  CJM je  v  raziskavi  sodeloval  z 
raziskavami:

• Slovensko javno mnenje 1992/1 : Mednarodna raziskava vrednot.
• Slovensko javno mnenje 1995/2 : Mednarodna raziskava vrednot.
• Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah.
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Ime projekta: European Values Study – Evropska raziskava vrednot

Spletna stran: http://www.europeanvalues.nl/

Kratek opis: European Values Study je mednarodna longitudinalna raziskava o osnovnih človeških 
vrednotah. Zasnovana je bila že konec 70-tih let, osnovna raziskovalna vprašanja pa so se dotikala 
vrednot Evropejcev. V letih 1999/2000 se je raziskava izvajala v skoraj vseh evropskih državah (33 
držav), raziskava pa je vsebinsko primerljiva tudi z World Values Survey.

Pogostost izvajanja raziskave: raziskava je bila opravljena v treh valovih in sicer v letih 1981, 
1990 ter 1999–2001. 

Metodologija:  Metodologija  raziskave  obsega  izvedbo  osebnih  intervjujev  s  pomočjo 
strukturiranega vprašalnika.

Partnerstvo CJM:  Raziskava European Values Study (WVS) poteka v 34 državah. CJM je pri 
projektu partner od leta 1990. CJM je v raziskavi sodeloval z raziskavami:

• Slovensko javno mnenje 1992/1 : Mednarodna raziskava vrednot.
• Slovensko javno mnenje 1999/3 : Evropska raziskava vrednot.
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Ime  projekta:  ISSP  -  International  Social  Survey  Programme  –  Mednarodni  program 
družboslovnih raziskav

Spletna stran: http://www.issp.org/

Kratek opis:  ISSP je akademska družboslovna empirična infrastrukturna raziskava, ki poteka od 
sredine osemdesetih let, program SJM pa je vanjo vključen od leta 1991. Raziskavo je zasnovala 
skupina družboslovcev iz zahodnoevropskih držav.  Na osnovi skupne vsebinske in metodološke 
priprave  raziskovalci  iz  sodelujočih  držav  izvedejo  letno  raziskavo  dogovorjene  teme  na 
reprezentativnem  vzorcu  nacionalne  populacije.  V  projektu  ISSP sodeluje  štirideset  držav.  Na 
podlagi raziskave je nastalo preko 2300 publikacij.

Od  leta  1991  so  bile  poglavitni  predmet  raziskovanja  naslednje  teme:  religija  in  religioznost, 
družbena neenakost,  okolje, družina in spreminjanje spolnih vlog, vloga države, odnos do dela, 
družbena  omrežja  ter  nacionalne  identitete.  Prihodnje  raziskovalne  teme  bodo  določene  po 
ustaljenem postopku.

Pogostost izvajanja raziskave: Raziskava se izvaja na letni ravni.

Metodologija:  Raziskava  je  zasnovana  kot  komparativna  in  longitudinalna.  Temelji  na 
strukturiranih  vprašalnikih,  na  katere  v  osebnih  intervjujih  odgovarjajo  naključno  izbrani 
anketiranci. Vsi podatki so vloženi v mednarodne arhive.

Partnerstvo CJM: CJM je pri projektu partner od leta 1991. V raziskavi je sodeloval z naslednjimi 
raziskavami:

• Slovensko javno mnenje 1991/2: Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi [1991 Religion 
I].

• Slovensko  javno  mnenje  1992/2  :  Mednarodna  raziskava  o  neenakosti   [1992  Social  
Inequality II].

• Slovensko javno mnenje 1993/2 : Mednarodna raziskava o okolju  [1993 Environment I].
• Slovensko  javno  mnenje  1993/2  :  Mednarodna  raziskava  o  družini   [1994  Family  and 

Changing Gender Roles II].
• Slovensko javno mnenje 1994/4 : Mednarodna raziskava narodne identitete  [1995 National  

Identity I].
• Slovensko javno mnenje 1995/4 : Mednarodna raziskava razumevanje vloge države  [1996 

Role of Government III].
• Centralno evropska nacionalna identiteta : Dodatek ISSP 1995 Nacionalni identiteti [1995 

National Identity I].
• Slovensko  javno  mnenje  1997/3  :  Mednarodna  raziskava  stališča  o  delu  [1997  Work 

Orientations II].
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• Slovensko  javno  mnenje  1998/1  :  Mednarodna  raziskava  o  neenakosti  [1999  Social  
Inequality III].

• Slovensko javno mnenje 1998/1 : Mednarodna raziskava o religiji [1998 Religion II].
• Slovensko javno mnenje 2000/2 : Mednarodna raziskava o okolju [2000 Environment II].
• Slovensko  javno  mnenje  2000/2  :  Mednarodna  raziskava  o  medčloveških  stikih  [2001 

Social Relations and Support Systems].
• Slovensko  javno  mnenje  2003/2  :  Mednarodna  raziskava  o  družini  [2002  Family  and 

Changing Gender Roles III].
• Slovensko javno mnenje 2003/2 : Mednarodna raziskava o narodni identiteti [2003 National  

Identity II].
• Slovensko javno mnenje 2003/4 : Razumevanje vloge državljana [2004 Citizenship].
• Slovensko  javno  mnenje  2005/1  :  Mednarodna  raziskava  “stališča  o  delu”  [2005  Work 

Orientations III].
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Ime projekta: Comparative Study of Electoral Systems – Primerjalna raziskava volilnih sistemov

Spletna stran: http://www.cses.org/

Kratek opis: CSES je raziskovalni program, namenjen volilnim študijam. V okviru projekta, ki je 
zasnovan mednarodno primerjalno, sodelujoči partnerji izvajajo povolilne raziskave. Zbrani podatki 
so združeni v mednarodno datoteko, ki je dostopna preko mednarodnih arhivov.

Tematiko  raziskav  in  vprašalnike  določi  mednarodni  odbor  vodilnih  raziskovalcev  iz  področja 
volilnih študij in politologije.

Pogostost izvajanja raziskave: Raziskava se je izvajala v treh valovih. Prvi val je potekal od leta 
1996 do 2001, drugi val od 2001 do marca 2006, tretji val pa je načrtovan za aprila 2006 do 2010.

Metodologija: Raziskava temelji na strukturiranih vprašalnikih, na katere so v osebnih intervjujih 
odgovarjali naključno izbrani anketiranci. Podatki so vloženi v mednarodne arhive.

Partnerstvo CJM: 

• Slovensko  javno  mnenje  1995/3  :  Razumevanje  preteklosti  in  mednarodna  raziskava 
volilnih sistemov.

• Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov.
• Slovensko javno mnenje  1996/2  :  Stališča  o  zdravju  in  zdravstvu,  športne  aktivnosti  in 

stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov.
• Slovensko  javno  mnenje  2005/2  :  Nacionalna  in  mednarodna  varnost  (CRP Znanje  za 

varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava.
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Ime projekta: European Election Studies – Evropske volilne raziskave

Spletna stran: http://www.europeanelectionstudies.net/

Kratek  opis:  European  Election  Studies  (EES)  je  raziskava,  namenjena  proučevanju  volilne 
udeležbe  in  volilnega  vedenja  na  volitvah  v  Evropski  parlament.  Gre  za  kontinuirano  in 
mednarodno primerjalno raziskavo evropskih volitev. Raziskava se posveča tudi razvoju EU kot 
politične skupnosti, proučevanju evropskega javnega prostora, zaznavami državljanov EU glede EU 
kot politične tvorbe ter njihovih ocen učinkovitosti EU. Projekt se je začel leta 1979. Leta 2004 je 
bila raziskava opravljena v 24 državah članicah EU.

Pogostost izvajanja raziskave: Raziskava se izvaja vsakih pet let. Raziskava se je izvajala v letih 
1979, 1984, 1989, 1994, 1999 ter  2004. V Sloveniji se je prvič izvajala v letu 2004.

Metodologija: Raziskava je zastavljena longitudinalno in primerjalno. Izvaja se v državah članicah 
EU.  Raziskava  temelji  na  reprezentativnih  vzorcih,  anketiranci  pa  odgovarjajo  na  strukturirani 
vprašalnik.

Partnerstvo CJM:

• Slovensko javno mnenje 2004/1 : Evropska Volilna Raziskava – EES.
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Ostali pomembnejši projekti

CJMMK je sodeloval tudi pri drugih pomembnih mednarodnih projektih. Med drugimi:

● Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe (1991, 2001)
● The Euromodule – The New Comparaticve Welfare Research (1999)
● Ost Barometer (1992)
● Aufbruch de Kirchen in Ost- un Mittel Europa (1996)

Pri  vseh  projektih  so  veljale  visoke  kakovostne  rpedpostavke:  mednarodno  uveljavljena 
raziskovalna skupina, zagotavljanje visokih metodološlih standardov, vključevanje v mednarodne 
datotečne baze, itd.
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