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Koje su glavne metode istraživanja
te kako odabrati ispravne za vaš projekt?



VRSTE PODATAKA



VRSTE PODATAKA

PRIMARNI PODACI...

SEKUNDARNI PODACI...



PRIMARNI PODACI

Primarni podaci su podaci koje 
je osobno prikupio istraživač 
primjenom različitih aktivnosti 
kao što su: kontinuirano 
opažanje, evidentiranje, 
mjerenje, promatranje 
ponašanja, predmeta, 
događanja.



SEKUNDARNI PODACI

No, sekundarni podaci
prikupljaju se od drugih ljudi, 
uprava ili organizacija, 
primjerice iz dokumenata, 
dnevnika, službenih evidencija i 
drugih vrsta istraživanja.



SEKUNDARNI PODACI:
KOLIKO VRSTA?



SEKUNDARNI PODACI: IZVJEŠĆA O ISTRAŽIVANJU

Sastavljaju ih udruge, poslovna udruženja.

Ovakva vrsta izvješća postoji u svakom sektoru za svaku određenu 
temu. Potražite ga, mogao bi biti koristan.



SEKUNDARNI PODACI: AKADEMSKO ISTRAŽIVANJE

Provode ga sveučilišta ili istraživački centri, a objavljuje se u 
akademskim publikacijama ili kao zbirka radova s  
konferencije. 



SEKUNDARNI PODACI: POVIJESNO ISTRAŽIVANJE

Ako provodite povijesno istraživanje ili istraživanje 
određenog područja, podatke možete pronaći i istražiti u 
knjižnicama, arhivima, muzejima. 
Pogled u prošlost može biti jako zanimljiv...



SEKUNDARNI PODACI: ISTRAŽIVANJE I BLOGOVI

Općenito su blogovi, forumi i časopisi (mrežni i ostalih formata) dobri za 
pronalaženje neslužbenih informacija i informacija koje nisu posebno 
istaknute, što je korisno za prikupljanje pojedinosti koje se često ne 
mogu pronaći u službenim dokumentima ili tradicionalnim 
publikacijama.



SEKUNDARNI PODACI: KULTURNA I UMJETNIČKA STVARANJA

Izvori kulturnih i umjetničkih stvaranja vrlo su korisni za 
proučavanje teritorija te za razumijevanje života 
stanovništva, iako se ne mogu izjednačiti s izvorima 
sekundarnih podataka sa znanstvenog stajališta.



SEKUNDARNI PODACI: KARTE I FOTOGRAFIJE

Ako su primjereno dokumentirane, 
karte su vrijedan izvor podataka kojim 
možete dopuniti svoje istraživanje ili 
mogu biti dobre za usporedbe proteka 
vremena. 

Svaka karta i komplet fotografija nude 
vrijedan ključni element za tumačenje: 
pokušajte ih usporediti i sa svojim 
projektom.



SEKUNDARNI PODACI: MEDIJSKI ARHIVI

Članci iz novina, periodičkih časopisa, televizijskih dokumentaraca i 
ostalih emisija mogu biti vrlo korisni. Također, možete istraživati 
tijekom različitih vremenskih perioda. 

Podatke možete potražiti na mrežnim stranicama arhiva ili knjižnica.



SEKUNDARNI PODACI: ORGANIZACIJSKI DOKUMENTI

Vrlo zanimljive informacije možete pronaći i u administrativnim 
dokumentima ili javnim materijalima raznih organizacija: 
financijskim izvješćima, organizacijskim dijagramima, 
priopćenjima za medije, novostima...



... I JOŠ VIŠE!

Podaci se mogu pronaći na brojnim drugim mjestima. Općenito, 
može biti korisno: 

→ kreirati arhivu relevantnih mrežnih stranica
→ provjeriti službene dokumente državne vlasti

MREŽNE ARHIVE 

PODATAKA

MREŽNA MJESTA

BAZE PODATAKA

ODLUKE

NATJEČAJI

PRIOPĆENJA ZA 

MEDIJE
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