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•Raziskovalni interes

•Raziskovalna vprašanja

•Teza



•Pregled dosežkov na področju 
iskanja informacij v vsakdanjem 
življenju



Sociološke podlage

•Družbeni svet



Razvoj teorij Elfrede Chatman

• Teorija informacijske revščine

• Teorija življenja v krogu

• Teorija normativnega vedenja

• Družbeni vidik dostopnosti informacij



•Značilnosti slovenskega podeželja

•Študija primera: analiza izbrane 
lokalne skupnosti

•Zbiranje podatkov



Rezultati analize

•Percepcija splošne situacije

•Tri tipologije vrzeli



Vrzeli v kontekstu posameznika
Kategorija vrzeli Število

Vsakdanja rutinska opravila in potrebe  14

Neskladje s pravnim redom 9

Osebni problemi 8

Urejanje zadev z uradnimi organi 7

Mobilnost 6

Urejanje socialnih pravic 6

Zaposlitev 6

Dobrobit starejših 5

Spremljanje dogajanja 5

Vzgoja in razvoj otrok 5

Šolanje 3

Težave z zdravjem 3

Ločevanje odpadkov 2

Nedostopnost interneta 2

Problemi ob izrednih dogodkih 2

Stanovanje 2

Nakup nepremičnine 1

Preživetje družine 1

Različni problemi na ravni posameznika 1

Turistične informacije o kraju 1



Vrzeli v kontekstu gospodarskih 
dejavnosti

Kategorija vrzeli Število

Problemi pri izvajanju kmetijske dejavnosti 21

Problemi pri prodaji kmetijskih izdelkov 11

Preusmeritev kmetijske dejavnosti 9

Problemi pri promociji vina 5

Postopki pred uradnimi organi v zvezi s pridobivanjem sredstev za 

kmetijstvo 4

Problemi z izrednimi dogodki pri izvajanju kmetijske dejavnosti 3

Problem zagotavljanja plačila za opravljeno delo ali pridelke 2

Promocija turističnega ponudnika 2

Splošne zahteve kmetijske dejavnosti 2

Urejanje dokumentacije za gradnjo 2

Vprašanja o znanstvenih dejstvih glede geoloških struktur in objektov 2

Dokazovanje avtohtonosti vina 1

Dokazovanje zdravilnih lastnosti vina 1

Manjše inovacije v kmetijski dejavnosti 1

Pridobivanje znanja za kmetijsko dejavnost 1

Problemi pri poslovanju storitvene dejavnosti 1

Zagotoviti nadaljevanje vinogradništva na kmetiji 1



Vrzeli v kontekstu skupnosti

Kategorija vrzeli Število

Problemi z nezadostnim druženjem, povezovanjem ljudi 3

Pomanjkljiva infrastruktura kraja 2

Razvojna usmeritev kraja 2

Nepovezovanje vinogradnikov 1

Povečanje turističnega obiska 1

Problemi s promocijo kraja 1



Interpretacija situacije

•Problem blagovne znamke

•Teorija konvencij

• Inovativnost kot prehajanje med 
svetovi produkcije



• Interpretacija informacijskega 
vedenja z vidika teorije 
normativnega vedenja



Smernice za ponudnike informacij

•Dostopnost

• Informacijske potrebe

•Povezovanje

•Zaupanje

•Participacija pri odločanju


