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Druga polovica osemdesetih let je bila obdobje najbolj neposredne politične 
angažiranosti raziskovalnega projekta, saj je bil to čas, ko je slovenska politika začela 
iskati svojo primarno oporo v javnosti. V tem obdobju so bila anketirancem 
zastavljena številna vprašanja o njihovem odnosu do dveh temeljnih procesov v 
tedanji slovenski družbi – do demokratizacije političnega sistema in samostojnosti 
Slovenije. Izsledki raziskav Slovenskega javnega mnenja so bili takrat pomembna 
podlaga za sprejemanje političnih odločitev. Z ugotavljanjem korenitih sprememb v 
slovenski družbi so te raziskave vsaj posredno vplivale tudi na dinamiko teh 
sprememb in načine njihovega usmerjanja. Toda tedanje raziskave niso bile 
pomembne le zaradi svoje politične relevantnosti, ampak so z natančnim merjenjem 
javnega razpoloženja omogočile temeljit vpogled v številne vidike kulturnih in 
političnih procesov v prelomnih časih. Zato so njihovi izsledki še vedno eden od 
nepogrešljivih virov za proučevanje spreminjanja slovenske družbe. 
Poglavja in avtorji. Družba, politika, blaginja: Odpiranje v svet v zavesti Slovencev, 
Mobilnost in identifikacija v prostoru tokov (Zdravko Mlinar, Janez Štebe); 
Državljanstvo, (nacionalna) identiteta ter odnos do tujcev (Mitja Hafner-Fink); 
Slovenija na presečišču vrednostnih  geografij (Vlado Miheljak);Vrednotne delitve v 
luči političnih izbir (Slavko Kurdija);Vrednotenje pomena politike in problem nizkega 
zaupanja v slovenskem prostoru (Brina Malnar); Tri ravni socialnega kapitala v 
Sloveniji (Hajdeja Iglič); Slovensko javno mnenje, povej, kdo srečen v deželi je tej! 
(Ivan Bernik); Kakovost življenja v razširjeni Evropi (Samo Uhan); Družina, spol, 
vernost: Zasebnost, družina, starševstvo (Mirjana Ule, Metka Kuhar); Brezbožni in 
srečni, A/teizem in srečnost v medevropskih primerjavah (Marjan Smrke); Spol in 
religioznost (Sergej Flere); Spolna neenakost kot (ne)samoumevna značilnost  
sodobne slovenske družbe (Maca Jogan); Okolje – naravno, poklicno, 
mednarodno: Nekaj pripomb k sociološkim vprašanjem okolja in okoljskih vrednot  
(Pavel Gantar); Javno mnenje o okolju  (Drago Kos); Vrednote v organizacijah (Ivan 
Svetlik); Izzivi javnomnenjskega raziskovanja odnosa med državljani in nacionalno-
varnostnim sistemom; (Ljubica Jelušič, Vinko Vegič); Novejša zgodovina Slovencev v 
ogledalu raziskave SJM (grafična priloga). Knjiga ima imensko in stvarno kazalo ter 
predstavitev avtorjev. 
 


