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Europos socialinis tyrimas: iš kur?
• ESS oficialiai atsirado 2001 m. birželyje.
• Pirmas pagrindinis klausimynas sukurtas 2001 m.
spalio mėn.
• Lauko tyrimas užbaigtas 2002 m. gruodžio mėn.
• Pirmieji duomenys deponuoti 2003 m. vasario
mėn.
• Lyderis – prof. Roger Jowell iki 2011 m. gruodžio
mėn.
• Žr. daugiau http://www.europeansocialsurvey.org

ESS organizacija, 2000 m.

Europos socialinis tyrimas: kas tai?
• Europos socialinis tyrimas (European Social Survey)- tarptautinė
apklausa 30+ Europos šalių žmonių nuostatas, įsitikinimus ir elgsenos
modelius.
• Tyrimas vykdomas kas dvejus metus daugelyje Europos šalių ir
pasižymi savo temų įvairove bei griežtais metodologiniais standartais,
už ką 2005 m. buvo apdovanotas Descartes prizu.
• Pagrindiniai tyrimo tikslai yra trys:
• fiksuoti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas
ir vertybes bei stebėti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos
institucijomis,
• kurti ir tobulinti pažangius tarpkultūrinių apklausų atlikimo metodus
Europoje ir pasaulyje,
• sukurti Europos socialinių indikatorių kolekciją, apimančią nuostatų
rodiklius.
• Iki 2011 m. vidurio archyvuota per 200 tūkst. akis į akį interviu iš 30+
šalių, paskelbta daugiau nei 500 reikšmingų publikacijų , per 40 tūkst.
registruotų duomenų vartotojų.

ESS geografija, 2012

Europos socialinis tyrimas ir Lietuva
• ESS Rytų ir Vidurio Europoje įgyvendina:
– Čekijoje, Lenkijoje, Lietuvoje -nuo 2008 m. KTU
PVAI – LiDA, Slovakijoje, Slovėnijoje ir (Vengrijoje) –
institucijos atliekančios ir duomenų archyvo
funkcijas

– ESS 4 ir 5 bangos finansavimas Lietuvoje - ES
struktūriniai fondai ir LR ŠMM lėšos;
– ESS 6 banga finansuojama iš LMT lėšų.
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Centrinė mokslinė komanda (CMT) : vadovauja Rory Fitzgerald ir kurią sudaro
Centre for Comparative Social Surveys at City University London, UK
NSD, Norway
GESIS, Germany
The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Netherlands
Universitat Pompeu Fabra, Spain
University of Leuven, Belgium
University of Ljubljana, Slovenia
CMT pataria Mokslinė patariamoji taryba ir Metodų grupė.
Mokslinė patariamoji taryba: vadovauja profesorius Max Kaase ir ją sudaro po vieną
atstovą iš kiekvienos dalyvaujančios šalies (35), taip pat nuo Europos Komisijos ir
Europos mokslo fondo.
Metodų grupė:
Denise Lievesley (Chair)
Norman Bradburn US National Science Foundation
Paolo Garonna UNECE
Lars Lyberg Statistics Sweden
Vasja Vehovar University of Ljubljana
Peter Lynn University of Essex

ESS finansinis mechanizmas
• Centralizuotą projekto koordinavimą finansavo Europos
Komisija ir Europos mokslo fondas.
• Penktosios bangos koordinavimą finansuoja įvairių fondų
konsorciumas: Europos Komisija ir Jungtinės karalystės,
Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos, Olandijos, Suomijos,
Norvegijos bei Austrijos mokslinių tyrimų tarybos ar
ministerijos.
• Paramą projektui tęsia ir Europos mokslo fondas. Duomenų
rinkimas kiekvienoje šalyje finansuojamas iš nacionalinių
lėšų.
• Lietuvoje tyrimą organizuoja ir koordinuoja LiDA,
finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.
• ESS nacionalinis koordinatorius Lietuvoje yra LiDA
darbuotojas dr. Vaidas Morkevičius.
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NSD, Norway
GESIS, Germany
The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Netherlands
Universitat Pompeu Fabra, Spain
University of Leuven, Belgium
University of Ljubljana, Slovenia
Jų specializacija žr.:
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=336&Itemid=630
• 1-4 d. vizitui paramos gali prašyti bet kuris socialinių mokslų atstovas
(mokslininkas ar doktorantas) iš šalies, kuri dalyvauja ESS.
Apmokamos kelionės išlaidos iki 250 eurų, 75 eurai apgyvendinimui
per dieną ir 50 eurų dienpinigių.
• Prašymo forma:
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_rsfor
m&Itemid=402

Transformacijos laikas
• Nuo 2010 ESS į ESS- ERIC
• 2012 m. spalio mėn. ESS-ERIC dokumentų
pateikimas Europos Komisijai
• 2013 m. birželio 1 d. galima ESS-ERIC veiklos
pradžia.
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