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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
LJ85

DOI:
https://doi.org/10.17898/ADP_LJ85_V1

Glavni avtor(ji):
Kos, Drago, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Izdelava:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1985)

Datum izdelave:
1985

Kraj izdelave:
Ljubljana

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: 2003-02-10

Izročil:
CPS - Center za prostorsko sociologijo
Datum:

Raziskava je del serije:

LJJM - Prebivalci Ljubljane in urbanizem
Raziskave na temo ljubljanskih občin in urbanizama posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. Celoten
projekt sledi splošnim načelom empiričnega družboslovnega raziskovanja, s tem, da je omejen na specifično
(mestno) populacijo. Med temami raziskav prevladujejo problematika upravljanja v mestu, vprašanje komunalne
ureditve mesta, problem stanovanjske gradnje in druga razvojna vprašanja.

Oblika citiranja:
Kos, Drago et al. Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985 [datoteka podatkov]. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo [izdelava], 1985. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2003. ADP - IDNo:
LJ85.https://doi.org/10.17898/ADP_LJ85_V1

Vsebina raziskave

https://doi.org/10.17898/ADP_LJ85_V1
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Vsebinska področja CESSDA:
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje

Vsebinsko področja CERIF:
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
razvojni problemi mesta
komunalni sistem
demografija

Povzetek:
Raziskave na temo ljubljanskih občin in urbanizama posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. Celoten
projekt sledi splošnim načelom empiričnega družboslovnega raziskovanja, s tem, da je omejen na specifično (mestno)
populacijo. Med temami raziskav prevladujejo problematika upravljanja v mestu, vprašanje komunalne ureditve mesta,
problem stanovanjske gradnje in druga razvojna vprašanja.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1985

Čas zbiranja podatkov:
1985

Čas izdelave:
1985

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
območje mesta Ljubljana

Najmanjša geografska enota:
občina

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
Ciljna populacija so osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem na območju mesta Ljubljana.

Vrsta podatkov:
anketni podatki

Izključeni:
Ljudje, ki živijo v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:
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raziskava v časovnem preseku
Tip vzorca:

ni podatka
Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.
Uporabljeni inštrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.
Opis zbiranja podatkov:

Posebej izšolani anketarji so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.
Uteževanje:

Brez uteževanja.
Očiščenje podatkov:

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.
Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

Dostop do podatkov

Mesto:
ni podatka

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

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.

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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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LJ85 - Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.
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