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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
BGP95

Glavni avtor(ji):
ni podatka,

Izdelava:
ni podatka

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
ni podatka

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od:

Izročil:
NP - Ni podatka.
Datum:

Raziskava je del serije:

BGP - Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
Multimedijska raziskava, ki se je izvajala med letoma 1992 in 2001. Namen raziskave je definirati slovensko
medijsko strategijo in pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji.

Oblika citiranja:
ADP - IDNo: BGP95.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA:
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

Vsebinsko področja CERIF:
Tisk in komunikacijske vede

Povzetek:
ni podatka

Abstract:
ni podatka

Metodologija
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Časovno pokritje:
1995 -

Čas zbiranja podatkov:
1995 -

Čas izdelave:
1995

Država:
ni podatka

Geografsko pokritje:
ni podatka

Najmanjša geografska enota:
ni podatka

Enota za analizo:
ni podatka

Populacija:
ni podatka

Vrsta podatkov:
ni podatka

Izključeni:
ni podatka

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:
6: raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov,
metodološko in vsebinsko izpopolnjene

Dostop do podatkov

Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z
glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke
uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov.
Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije
posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
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Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!
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