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Vsebina tega dokumenta 
  
V dokumentu so na kratko zabeleženi osnovni elementi, ki jih uporabnik potrebuje za ustrezno 

razumevanje raziskovalnih podatkov.  

Predstavljena je vsebina opisa raziskave, prikazana na spletnih straneh ADP in na kratko so opisane in 

razložene osnovne funkcije, ki jih ponuja spletni vmesnik Nesstar, s katerim lahko preko interneta na 

različne načine pregledujemo podatke in izvajamo nekatere analize, vsebuje pa tudi iskalnik, s 

pomočjo katerega lahko najdemo raziskave za izbrane tematike. 

 

 

  



Raziskovalni podatki v ADP 

Stran 3 od 28 

1. Metapodatki raziskave 
Za razumevanje vsebine raziskovalnih podatkov so nujno potrebne ustrezne informacije. Vsaka 

raziskava, hranjena v ADP, tako vsebuje ustrezne metapodatke.  

Metapodatke lahko definiramo kot “vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje 

statističnih struktur” (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003). 

 

Specifikacija, ki se uporablja na področju družboslovja in humanistike, je DDI1. Zapis je narejen v XML 

in kot tak prenosljiv med arhivi. 

Ima sledeča glavna polja: 

• Opis dokumenta (Document Description) 

• Opis raziskave (Study Description) 

• Naslov, avtor, izdelava in distribucija 

• Vsebina raziskave 

• Metodologija 

• Dostop do podatkov 

• Opis podatkov (Data Files Description) 

• Opis spremenljivk (Variable Description) 

• Ostali dokumenti (Other Documentation) 

 

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave, saj je brez 

podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena. Pomembne 

so informacije o avtorjih, naročnikih raziskave ipd., da lahko podatke ustrezno citiramo, presojamo 

njihovo kakovost in pomen za obravnavano temo.  

                                                           
1
 Več na http://www.ddialliance.org/. 

http://www.ddialliance.org/


Raziskovalni podatki v ADP 

Stran 4 od 28 

2. Prikaz raziskav na spletni strani ADP 
Na spletni strani ADP (www.adp.fdv.uni-lj.si) imajo uporabniki  na voljo več načinov prikaza naslovov 

raziskav. Prikaže se lahko celotni seznam ali pa se razvrsti po kriterijih, kot so: serija, vsebinska 

področja, avtor in podobno. 

 

 

Uporabnik s klikom na Šifro raziskave, njen naslov, ali ikono za opis raziskave pride do Opisa 

posamezne raziskave.  

Seznami raziskav 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
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3. Opis raziskave na spletni strani ADP  
Na spletni strani ADP je opis raziskave razvrščen na štiri osnovne lističe: 

 Opis raziskave , kjer najdemo osnovni opis (avtorji, ključne besede, vsebinska področja) in 

metodološka pojasnila (čas zbiranja podatkov, geografsko pokritje, populacija, tip vzorca). 

 Opis podatkov (informacija o podatkovni datoteki in frekvenčne porazdelitve posamezne 

spremenljivke v podatkovni datoteki, skupaj z besedilom vprašanj in odgovorov). 

 Povezana gradiva in objave (vprašalnik in različne povezane publikacije). 

 Snemi podatke (možen prenos opisa raziskave in podatkovne datoteke). 

Naj omenimo še, da gre za okrnjen prikaz in da lahko uporabnik do celotnega opisa raziskave dostopa 

preko ustrezne povezave, ki se nahaja zgoraj desno, t.j, »Celotni opis raziskave«. 

 

  

Informacije na desni strani opisa nam povedo še, kakšna je kakovost raziskave. Raziskave so 

razvrščene po kakovostni lestvici od 1 do 9. Najkakovostnejše raziskave, ki so točkovane z 

raziskovalnimi točkami po kriteriju ARRS / SICRIS, zasedajo oceno od 7 do 9.  
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Preko povezav na desni strani lahko uporabnik dostopa neposredno do opisov in možnosti prenosa 

podatkov preko spletnega vmesnika Nesstar (o tem podrobneje v nadaljevanju) na svoj računalnik. 

Dodane so še povezave na sorodne raziskave iste serije in povezava na zapis podatkovne datoteke v 

Cobissu v kolikor je ta bila narejena.  

Kar smo želeli v samem prikazu še posebej izpostaviti je CITIRANJE raziskave. Raziskovalne podatke je 

potrebno citirati tako kot vsako drugo gradivo, ki ga uporabimo v svojem delu. Pod slike in tabele, ki 

jih bomo pripravili, kot vir zabeležimo samo identifikator raziskave (npr. SJM112), v seznamu 

uporabljene literature in gradiv  pa navajamo avtorje in naslov dela, kot pri navajanju ostalih gradivih. 

V opis raziskave smo dodali primer citiranja. Uporabnik ga naj prilagodi svojim potrebam oz. 

zahtevam založnika. Ne glede na to kak tip citiranja bo uporabil, pa je delo dolžan citirati, če ga je 

uporabil. 

 

Sledi informacija o Dostopu do gradiv. Večina raziskav je dostopna pod licenco CC BY. 
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Prikazana je informacija o številu enot v podatkovni datoteki, obenem pa tudi frekvenčne 

porazdelitve. V kolikor je spremenljivka numerična, sta dana tudi podatka za aritmetično sredino in 

standardni odklon.  
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4. Opis gumbov vmesnika Nesstar 
 

Sledi pojasnilo gumbov, ki jih uporabnik najde na Nesstarju. 

Gumb / ukaz Pojasnilo 

 Razširitev seznama v katalogu (na levi strani) 

 Zaprtje seznama v katalogu (na levi strani) 

 
Oznaka za raziskavo (na levi strani); vključuje pod-področji 
Metapodatki in Opis spremenljivk 

 
Opisne informacije o raziskavi in podatkovni datoteki - 
metapodatki 

 
Možnost prikaza podatkov v tabelah (lahko večdimenzionalna) 

Gumb ni aktiven, če podatki ne obstajajo na strežniku. 

 
Možnost izračuna korelacijskega koeficienta in regresije. 

Gumb ni aktiven, če podatki ne obstajajo na strežniku. 

 Prikaz tabele 

 Stolpični grafikoni 

 Prikaz časovne serije (prikaz možen, kadar je ena spremenljivka 
časovna komponenta)   

 Prikaz na kartogramu (ni dostopen) 

 Izbriši vse spremenljivke iz tabele / analize 

 Utež  

 Podmnožica podatkov 

 Izračunaj (možne funkcije: Dodaj, Odštej, Množi, Deli, Odstotek, 
Povprečje, Odstotek rasti, Pretvori vrednosti) 

 Shrani (podatke v številnih formatih in opis raziskave) 

 Izvoz tabele v Excel 

 Izvoz v PDF 

 Tiskaj 

 Dodaj v Zaznamek 

 Izbor jezika (trenutno EN ali SL) 

 Pomoč – povezava na spletno pomoč Nesstarja 
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5. Opis raziskave na spletnem vmesniku Nesstar 
Na desni strani naslovne strani http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ izberemo povezavo na Pogoste 

povezave in znotraj te Nesstar. 

S klikom na   izberemo ADP ali ADP-en (angleški katalog). Odpre se seznam vseh raziskav. 

 

S klikom na znak  se odpre seznam raziskav, ki so dostopne v izbranem katalogu. 

V kolikor je pred naslovom znak , gre za serijo. S klikom na znak  odpremo seznam raziskav v seriji. 

V kolikor pa je pred naslovom znak , smo že na končni raziskavi. S klikom na znak  se v desnem 

oknu odpre opis izbrane raziskave. Enak rezultat dobimo, če namesto na  kliknemo na naslov 

raziskave.  

Primer: 

Pregledati želimo raziskavo SJM112 – Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot 
in Ogledalo javnega mnenja . 

Kliknimo torej na znak  pri katalogu ADP, nato na  pri seriji SJM in nazadnje na  pri SM112. V 

desnem okvirju se odpre povzetek raziskave.  

 

Izbor jezika 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
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Na Nesstarju je prikaz vsebine raziskave in analize na podatkih možno pogledati na treh različnih 

lističih, t.j. Opis, Tabela in Analiza.  

Opis raziskave vključno s frekvenčno porazdelitvijo spremenljivk je možno videti na lističu Opis. V 

lističu tabela se prikazuje nadaljnja eno ali več dimenzionalna analiza obravnavanih spremenljivk. 

Listič Analiza pa nam podaja možnost izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije in linearno 

regresijo. 

S klikom na znak  v rubriki Metapodatki in Opis spremenljivk pridemo do posameznih podrubrik 

opisa raziskave. Gre za enako osnovo opisa, kot smo ga predhodno videli na spletni strani, le da je ta 

precej bolj podroben. 

 

 

Prikaz spremenljivk po tematskih 

skupinah. 
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Celotni opis raziskave je torej viden na desni strani okna, kadar kliknemo na »Metapodatki«. 

 

Opozorilo: Kadar podatkovna datoteka (npr. v primeru mednarodnih raziskav, kjer je 

primarni arhiv drug) ni dostopna, sta lističa Tabela in Analiza neaktivna.  

Primer: 

Vprašalnik temeljito pregledamo in izberemo spremenljivke, ki jih bomo potrebovali za našo 

analizo. Preučevali bomo politično participacijo in kaj vpliva na njo. 

Izberemo spremenljivke: 

 V227 – Kadar so volitve, ali volite vedno, občasno ali nikoli? Na državni ravni (Državni zbor, 
predsedniške volitve) 
 

 V246 – Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste pridobili? 

 V239 – Ali nam lahko poveste leto vašega rojstva? 

 V217 – Ljudje na različne načine izvemo, kaj se dogaja v naši državi in po svetu. Navedite 
vir informacij… dnevni časopis 

 V223 – Ljudje na različne načine izvemo, kaj se dogaja v naši državi in po svetu. Navedite 
vir informacij… internet 
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6. Pregledovanje opisov spremenljivk na spletnem vmesniku Nesstar 
Spremenljivke se nahajajo v poglavju Opis spremenljivk. S klikom na znak  odpremo seznam 

spremenljivk, ki jih najdemo v podatkovni datoteki. Seznam je razvrščen po temah, kot jih najdemo v 

vprašalniku.  

 

S klikom na spremenljivko se bo prikazala informacija o njej. To lahko vključuje:  

 ime spremenljivke in njen opis, 

 dobeseden tekst vprašanja in 

7. Registracija za dostop do podatkov raziskave  
Pregledovanje metapodatkov raziskav na spletni strani in Nesstarju je prosto dostopno vsem 

uporabnikom.  

Za potrebe analize podatkov in prenos k sebi za nadaljnjo analizo pa se je potrebno registrirati. 

Dostop do obrazca za registracijo je preko povezave »Pogoste povezave«, ki se nahaja na desni strani 

prve strani. Povezave do obrazca so dodane tudi na Nesstarju, na delu, kjer nas program zaprosi za 

vnos gesla. 
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Pri uporabniškem 
imenu namesto "@" 

vpišete "AT“ 

Geslo je veljavno  
za tekoče študijsko leto 
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Poleg navedbe točnih podatkov in e-naslova, ki bo kasneje služil kot uporabniško ime, je  potrebno 

premisliti, kako boste podatke uporabljali. Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega 

vmesnika (za enostavnejšo uporabo) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih 

programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namen uporabe 

in način analize se v ADP oblikujejo različni uporabniški profili. 

8. Analiza podatkov preko spletnega vmesnika Nesstar 
Za potrebe tega dokumenta bomo prikazali delovanje in upravljanje lističa Tabela. Podobno deluje 

tudi listič Analiza. 

Osnovni pogled na spremenljivko - Tabelarični prikaz 

Tabelo, v katero vključimo eno ali več spremenljivk iz raziskave, kreiramo s klikom na zavihek Tabela. 

Izbira ustreznega zavihka prikaže prazno tabelo. 

 
V bloku na levi strani okna (v poglavju Opis spremenljivk) poiščemo ustrezno  spremenljivko. S klikom 

na spremenljivko (levi gumb miške) se nam odpre izbirno polje. 

 
 

- Spremenljivko dodamo v vrstico tabele. 
- Spremenljivko dodamo v stolpec tabele. 
- Kreiramo polje za spremenljivko nad celotno tabelo. To je naša kontrolna 
spremenljivka, pomeni, da želimo v tabeli prikazati le podatke za eno 
kategorijo. 
- Za številske spremenljivke lahko izračunamo tudi opisne statistike. 
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Rezultate ankete primerjamo z uradnimi podatki o volilni udeležbi. 
 

VOLILNA UDELEŽBA 

 

Vir: Uradni listi RS 
 

Poglejmo še možnost prikaza opisnih statistik. Kot primer vzemimo spremenljivko 

starost. 

 

Vir: SJM112  

Pregledamo osnovne statistike vseh spremenljivk, ki jih želimo vključiti v analizo. 

 
Vir: SJM112 
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Vir: SJM112 

 
Vir: SJM112  

 
Vir: SJM112 

V stolpec ali vrstico lahko damo več spremenljivk. V tabeli bodo prikazane kot gnezdene ena v drugi. 

Preverimo naše hipoteze! 
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Vir: SJM112 

 
Vir: SJM112 

 
Vir: SJM112 

 
Vir: SJM112 

 
Primer izračuna opisnih statistik po posameznih kategorijah v tabeli.  
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Vir: SJM112 

9. Upravljanje s tabelami 

Tabelo lahko v celoti izpraznimo s klikom na gumb . Lahko pa odstranimo posamezno 

spremenljivko z uporabo spustnega polja ene od spremenljivke nad tabelo (glej spodaj). 

Spustni meni omogoča tudi nekaj drugih možnosti, kot je premik spremenljivke v drugo dimenzijo 

stolpec/vrstico, vsebino lahko prikažemo samo za izbrane kategorije odgovorov in podobno. 

Vsebino v tabeli lahko prikažemo bodisi z Odstotkom po stolpcih, po vrsticah, absolutne vrednosti ali 

Odstotek po vrsticah in stolpcih obenem. 

 

Tabelo lahko izvozimo v Excel, PDF ali 

natisnemo. 
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Vir: SJM112 

10.  Grafični pregled 
Nesstar ponuja nekaj osnovnih grafičnih pregledov podatkov izhajajoč iz lističa Tabela ali Analiza. 

S klikom na gumb  v grafu prikažemo vse spremenljivke, ki smo jih umestili v tabelo. Po potrebi 
lahko v grafu predstavimo samo določene (eno) spremenljivke. 
Narišemo lahko histogram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski grafikon. 

Ob uporabi primerne časovne spremenljivke lahko narišemo tudi graf časovne vrste  . 

Pri regresijski analize graf časovne vrste zamenja razsevni grafikon . 

 

Vir: SJM112 
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11. Upravljanje s spremenljivkami 
Za potrebe preverjanja hipotez moramo velikokrat dodatno prilagoditi spremenljivke. V tokrat 

uporabljeni raziskavi smo imeli srečo, da so nam raziskovalci že pripravili izvedeni spremenljivki 

izobrazbe in starosti. Običajno pa si jih moramo pripraviti sami. 

V običajnih raziskavah se v rubriki demografija nahaja vprašanje o letu rojstva respondenta. 

Predvideva se namreč, da si leto rojstva lažje zapomnimo in manj umetno prikažemo/natančneje 

povemo, kakor če bi odgovorili na vprašanje, koliko smo stari/ kot to koliko smo stari, kjer velikokrat 

povemo neko bolj okroglo številko. 

Da izvemo koliko so respondenti stari v času anketiranja, moramo pripraviti novo spremenljivko, in 

sicer LETO ANKETIRANJA – LETO ROJSTVA RESPONDENTA. To spremenljivko pa v nadaljevanju 

smiselno ali pa na podlagi določenih teorij dodatno združimo v skupine.  

 

 

 

Leto 2011 – ker je v datoteki leto rojstva kot dvomestna številka moram pri izračunu uporabili 111 

(namesto 2011). 
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S pomočjo nove spremenljivke pripravim tabelo in nato grafikon. 

 
Vir: SJM112 

12.  Prenos podatkovne datoteke in opisa raziskave v celoti 
Podatkovno datoteko in opis raziskave v celoti lahko z Nesstarja snamete na naslednji način: 

Na levi strani okna izberete želeno raziskavo (npr. SJM112). 

Nad glavnim preglednim oknom desno zgoraj kliknete na ikono z disketo. 

 

Ustrezno izberete: 

1) Snamete lahko podatkovno datoteko v formatih 

SPSS (*.sav); SPSS Portable (*.por); Statistica; Stata v.8; Stata v.7; DIF; DBase; SAS 

2) Snamete lahko dokumentacijo raziskave v formatih  

PDF in XML. 
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Za analizo in snemanje datotek je potrebno vpisati veljavno uporabniško ime in geslo. 

Pri tem vas ponovno opozarjamo na pogoje uporabe, na katere ste pristali ob podpisu naročilnice. 

13.  Iskanje 
Enostavno iskanje uporabljamo za iskanje besede znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih 

ponuja Nesstar. 

Na žalost Nesstar v trenutni različici ne omogoča naprednega iskanja po korenu besede. Tako 

moramo našo iskano besedo vpisati v več sklonih, sopomenkah, številih (ednina, množina). Le tako 

bomo našli vse raziskave, v katerih se izraz pojavi. Dodatna pozornost velja pri uporabi šumnikov, saj 

jih mogoče kakšni starejši opisi raziskav ne bodo vsebovali. 

Pri enostavnem iskanju je naš rezultat seznam raziskav, v katerih se pojavi iskana beseda. V 

nadaljevanju pregledamo raziskavo in ugotovimo, ali je za nas uporabna. 

 

Primer:  
Zanima nas, koliko anketiranci zaupajo Državnemu zboru. Kot iskalni niz lahko vpišemo besede, kot 
sta zbor, zboru.  
V okno nad seznam raziskav, na levi strani, vpišemo besedo ali besedno zvezo in pritisnemo tipko 
ENTER ali kliknemo na simbol »lupo«. 

 

Seznam, ki ga dobimo pri enostavnem iskanju, je lahko dolg, zato bi iskanje morda želeli omejiti. V 

tem primeru uporabimo možnost Napredno iskanje. 
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Z Naprednim iskanjem lahko iščemo raziskave, spremenljivke ali tabele. Lahko tudi določimo polje 

iskanja (npr. naslov, povzetek ali besedilo vprašanja).  

Iščemo lahko po različnih kriterijih, lahko določimo, kaj želimo dobiti kot rezultat in tudi, v katerem 

katalogu želimo, da iskalnik išče. 

Za dostop do okna za Napredno iskanje kliknemo na simbol . 
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Za začetek določimo kriterij iskanja. Privzeto je določen kriterij Opis raziskave. 

 

Izbor nadpomenke kriterij Spremenljivka pomeni,da se bo iskanje izvedlo po vseh notranjih 

kategorijah. Torej tako po besedilu vprašanja, kot kategoriji odgovora ali spremnem tekstu. 

Vpišemo iskano besedo ali več besed (uporabimo gumb +)  in pri tem izberemo ustrezni operater (in, 

ali, negacija) 

 

 
Iskanje po raziskavah, spremenljivkah ali tabelah 
Iskanje po raziskavah  

Napredno iskanje lahko išče po izrazih v enem ali več poljih. Kot primer iskalnih polij, ki se prikažejo 

med Kriteriji iskanja omenimo Opis raziskave, Povzetek, Citiranje, Ključne besede in Geografsko 

pokritje.  

Iskanje po spremenljivkah 

Kadar kot iskalni kriterij uporabimo polja pod delom Seznam spremenljivk (kot so Ime spremenljivke, 

Oznaka vprašanja) kot možnost vračanja rezultatov izberemo Seznam spremenljivk. V seznamu 

iskanja se izpiše seznam spremenljivk glede na iskalni kriterij. Ko odpremo raziskavo se prikažejo 

relevantne spremenljivke z možnostjo Odprite znotraj opisa raziskave. Če izberemo to možnost, se v 
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novem oknu odpre raziskava, znotraj katere je bila najdena beseda. Izbrana spremenljivka bo 

dodatno označena.  

Izbira kataloga 
Iskanje lahko izvedemo v slovenskem ali v angleškem katalogu, lahko pa iščemo po obeh katalogih 

hkrati. Po katerem katalogu želimo iskati, označimo v zadnjem polju Kje iskati?.  

 Kliknemo na gumb Išči. 

Kot rezultat smo dobili seznam raziskav, v katerih se v delu vprašalnika pojavita besedi državni in  

zbor.  

S klikom na raziskavo in nato na spremenljivko se na desni strani izpiše opis spremenljivke.  

 

S klikom na Odprite znotraj opisa raziskave se v novem oknu odpre posamezna raziskava. 
Spremenljivka, znotraj katere je najdena iskana beseda, je označena rahlo podčrtano. To je 
spremenljivka, pri kateri smo kliknili na Odprti znotraj opisa raziskave. 

Na tak način lahko tudi enostavno pregledujemo podobnost spremenljivk skozi čas. Pri konkretni 
spremenljivki se postavitev vprašanja in kategorij odgovorov skozi čas precej spreminja. 
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14. Nadaljnje informacije 
Obsežnejša in podrobnejša navodila za upravljanje z vmesnikom Nesstar so objavljena na spletnem 

naslovu http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-

webview.html. 

  

http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html
http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html
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15.  Seznam tujih repozitorijev 
- Atlas of European Values: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/ 

- CESSDA, Council of European Social Science Data Archives; CESSDA Catalogue, 

http://www.cessda.net/catalogue/ 

- CSES, Comparative Study of Electoral Systems : http://www.cses.org/ 

- Eurobarometer: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

- European Election Database, http://www.nsd.uib.no/european_election_database/ 

- ESS, European Social Survey: http://www.europeansocialsurvey.org/- UK DATA ARCHIVE: 

http://www.data-archive.ac.uk/ 

- EVS, European Values Study: http://www.europeanvaluesstudy.eu/ 

- ICPSR,  Interuniversity Consortium for Political and Social Research: 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/ 

- ISSP, International Social Survey Programme: http://www.issp.org/ 

- Minnesota Population Center: https://www.ipums.org/ 

- SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe: http://www.share-project.org/ 

- Survey Question Bank: http://www.surveynet.ac.uk/sqb/introduction.asp 

- UK DATA SERVICE: http://ukdataservice.ac.uk/ 

- ZACAT - GESIS Online Study Catalogue, http://zacat.gesis.org/webview/ 

16.  Seznam domačih repozitorijev 
- ADP, Arhiv družboslovnih podatkov: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/serije/ 

- SURS, Statistični urad Republike Slovenije: http://www.stat.si/ 

SURS, Podatkovni portal SI-STAT: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 

SURS, Statistični letopis Republike Slovenije: http://www.stat.si/publikacije/pub_letopis_prva.asp 

Ministrstvo za Pravosodje RS, Sodna statistika: 

http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidenc

e/sodna_statistika/ 

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Letna poročila o delu policije: 

http://www.policija.si/index.php/statistika/letna-poroila 

  

SI-DIH, DARIAH, Digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost: http://www.sidih.si/: 

Išče po vsebinah naslednjih repozitorijev:  

ARZENAL - Virtualna zakladnica nacionalne dediščine: http://www.arzenal.si/ 

Založba ZRC: http://zalozba.zrc-sazu.si/#v 

Repozitorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU: http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl 

Zgodovina Slovenije – SIstory: http://www.sistory.si/ 

Etnoinfolab: http://www.etnoinfolab.org/ 

CJM – Center za raziskovanje javnega mnenja 

(vsebine anket SJM http://www.cjm.si/sites/cjm.si/files/file/SJM_2013.pdf ) 
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