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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
PBSI9509

Glavni avtor(ji):
Toš, Niko,

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:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Datum:

Raziskava je del serije:

PB - Politbarometer, Slovenija
Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in
ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet
po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi
je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo
tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Oblika citiranja:
ADP - IDNo: PBSI9509.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA:
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje

Vsebinsko področja CERIF:
Politične in upravne vede

Povzetek:
ni podatka

Abstract:
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ni podatka

Metodologija

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:
9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

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.
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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

1. Toš, Niko (1995). PBSI9509 - Variable po demografiji [ostalo gradivo].
2. Toš, Niko (1995). PBSI9509 - Vprašalnik - Blaise [vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Toš, Niko (1995). PBSI9509 - POLITBAROMETER IX/95 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena 25. do 27.
septembra 1995 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/pb/95/09/tab1pb9.wp
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/pb/95/09/pb9.txt
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/pb/95/09/poroc_9.wp
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/pb/95/09/poroc_9.wp
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