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Vabilo k sodelovanju
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Raziskava pri predmetu Zgodovina novinarstva na Fakulteti za družbene vede 

 
Vljudno vas vabim k sodelovanju v raziskavi Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji, ki jo izvajam v okviru 

predmeta Zgodovina novinarstva na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Raziskava poteka pod 

vodstvom nosilca predmeta dr. Jerneja Amona Prodnika s Katedre za novinarstvo in sodelavca pri raziskavi 

dr. Jerneja Kaluže; oba izvajalca raziskave sta zaposlena tudi na Centru za raziskovanje družbenega 

komuniciranja Fakultete za družbene vede v Ljubljani, pod okriljem katerega poteka raziskava. 

Namen raziskave je pridobivanje prvoosebnih informacij o dojemanju novinarstva in medijev v okvirih 

socialistične Jugoslavije ter s tem povezano zbiranje podatkov, njihova analiza in hranjenje v 

znanstvenoraziskovalne namene. V raziskavi nas zanima, kako in katere medije so posameznice in 

posamezniki v tem zgodovinskem obdobju uporabljali, kako so dojemali novinarsko poročanje, koliko so mu 

zaupali in kako so dojemali širšo jugoslovansko družbo. Cilj raziskave je bolje razumeti delovanje medijev v 

tem zgodovinskem obdobju. 

Z vami želim opraviti osebni intervju, ki bo trajal med eno in dvema urama. Da bi zagotovili točnost vaših 

odgovorov, bom pogovor snemal_a. Za potrebe analize bom naredil_a prepis zvočnega posnetka, posnetek pa 

bosta po koncu prepisa hranila izvajalca raziskave in ne bo na voljo drugim osebam. 

Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj ali koristi in je v celoti prostovoljno. Odgovore na 

določena vprašanja lahko zavrnete ali pa sodelovanje kadarkoli brez posledic prekinete. 

Skladno s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR) bomo izvedli ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov v postopkih zbiranja in uporabe v 

izobraževalne in znanstvenoraziskovalne namene. Vaša ime in priimek bosta dostopna le izvajalcema 

raziskave, da bosta lahko zagotovila verodostojnost intervjuja in strinjanje s sodelovanjem v raziskavi. Vašega 

naslova bivanja ne bomo beležili. Preden bomo podatke delili z drugimi raziskovalci ali javnostjo (npr. v 

poročilih, člankih, zaključnih nalogah in podobno), bosta resnično ime in priimek zamenjana z izmišljenim 

imenom (psevdonimom), ki ga določite sami. Podatke (zbrane med intervjujem), za katere bomo menili, da so 

občutljivi oziroma bi lahko razkrili vašo ali identiteto drugih, o katerih boste morebiti govorili, bomo pred 

delitvijo zakrili (anonimizirali) ali odstranili. 

Če boste v soglasju tako zahtevali, boste imeli možnost ohraniti svoje resnično ime in priimek. Tudi v tem 

primeru ne bomo beležili vašega kraja bivanja, prav tako bomo pred deljenjem podatkov zakrili ali odstranili 

morebitne občutljive neposredne podatke o vas ali drugih, če boste o njih govorili. 

Ker ocenjujemo, da imajo rezultati, zbrani v raziskavi, veliko vrednost za raziskovanje zgodovine novinarstva 

in medijev na Slovenskem in širše, jih bomo ponudili v hrambo Arhivu družboslovnih podatkov (ADP), ki ima 

certifikat zaupanja vrednega arhiva in status nacionalnega repozitorija za družboslovne raziskovalne podatke. 

Zbrani podatki (brez vašega imena, priimka, naslova in z zakrivanjem drugih potencialno občutljivih podatkov, 

razen če boste tako želeli) bodo v ADP na voljo drugim raziskovalcem za uporabo v izobraževalne in 

raziskovalne namene. 

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na mentorja dr. Jerneja Amona Prodnika prek 

elektronske pošte (jernej.amon-prodnik@fdv.uni-lj.si) ali telefona (01/5805-226). 

Ljubljana, 7. 5. 2020


