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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
VE64

DOI:
https://doi.org/10.17898/ADP_VE64_V1

Glavni avtor(ji):
Mlinar, Zdravko, Center za prostorsko sociologijo

Izdelava:
ISF - Institut za sociologijo in filozofijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1964)

Datum izdelave:
1964

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: 2003-1-30

Izročil:
CPS - Center za prostorsko sociologijo
Datum:

Oblika citiranja:
Mlinar, Zdravko et al. Velenje [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Institut za sociologijo in filozofijo
[izdelava], 1964. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov
[distribucija], 2003. ADP - IDNo: VE64.https://doi.org/10.17898/ADP_VE64_V1

Vsebina raziskave

Ključne besede:
Velenje, čas bivanja, priseljevanje, fizična distanca, funkcionalna distanca, prebivalstvo, aktivnost, neformalni stiki,
informiranost, kraj, soseska, indikatorji informiranosti, Guttmanova lestvica, vrednote, demografija

Ključne besede ELSST:
MESTNO PREBIVALSTVO, GIBANJE PREBIVALSTVA, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, STALIŠČE

Vsebinska področja CESSDA:

https://doi.org/10.17898/ADP_VE64_V1
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DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF:

Družbene spremembe, teorija socialnega dela
čas bivanja v Velenju
fizična in funkcionalna distanca
neformalni stiki
demografija

Povzetek:
Raziskava analizira vpliv dolžine bivanja ter oddaljenosti na obseg neformalnih stikov, aktivnosti, informiranost in
vrednote prebivalcev Velenja. Avtorji med drugim preučujejo zvezo med navedenimi in intervenirajočimi
spremenljivkami, pri čemer jih zanima njihov obojestranski vpliv.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1964

Čas zbiranja podatkov:
1964

Čas izdelave:
1964

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
občina Velenje

Najmanjša geografska enota:
občina

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
polnoletni prebivalci občine Velenje

Vrsta podatkov:
anketni podatki

Izključeni:
ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil:
ISF - Institut za sociologijo in filozofijo, Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:
raziskava v časovnem preseku
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Tip vzorca:
Vzorec je slučajen in vključuje 23% prebivalcev občine Velenje.

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

1. Mlinar, Zdravko in Kavčič, Bogdan (1965). Ljudje v novem mestu: Velenje 1964/65. I. del.
2. Mlinar, Zdravko in Kavčič, Bogdan (1965). Ljudje v novem mestu: Velenje 1964/65. II. del.

http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=9557760
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=9607424
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: VE64 - Velenje

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.
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