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European Values Study-EVS projekt u Europi pokrenuli su krajem sedamdesetih godina 

dvojica profesora: Jan Kerkhofs s Katoličkog sveučilišta u Louvenu (Belgija) i Ruud de u 

Moor s Tilburškog sveučilišta (Nizozemska). Do sada su provedena četiri vala istraživanja: 

prvi val 1981. u deset zapadnoeuropskih zemalja (EU); drugi val 1990.; treći val 

1999./2000. i četvrti val 2008. god. U svakom valu povećavao se broj sudionica europskih 

zemalja tako da je 2008. god. sudjelovalo 47 europskih država-zemalja.  

Sada slijedi peti val pod nazivom EVS-2017, koji svoje sjedište ima na Tilburškom 
sveučilištu u Nizozemskoj.  

U međunarodni projekt European Values Study-EVS Hrvatska se preko Katoličkoga 

bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KBF) uključila u treći val, 1999. godine. 

Projekt je imao naslov European Values Study – Europsko istraživanje vrednota 

(0203003), 1999.-2002., voditelja prof. dr. sc. Josipa Balobana. Između trećega i četvrtog 

vala Hrvatska je imala još jedan projekt s naslovom Komparativna europska studija 

vrednota: Hrvatska i Europa (0203006), 2002.-2006., voditelj prof. dr. sc. Josip Baloban. 

Treći projekt Hrvatska preko KBF-a ostvaruje u četvrtom valu – EVS-2008 s naslovom 

Europsko istraživanje vrednota – Hrvatska u Europi (203-1941533-0734), 2007.-2013., 

voditelj prof. dr. sc. Josip Baloban. Od samog početka istraživanja 1999. god. sva tri 

projekta imala su interdisciplinarni znanstvenoistraživački karakter. Uz istraživače s KBF-

a (teologe i filozofe) u projektima su redovito sudjelovali i istraživači (metodičari, 

sociolozi, psiholozi, politolozi) iz pojedinih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i iz 

znanstvenih instituta u Zagrebu. Projekti su uvijek imali nacionalni i međunarodni 
karakteri i bili financirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.  

Participacijom u petom valu, tj. EVS-2017 – u kojem se terensko istraživanje ostvaruje na 

jesen 2017.-  Hrvatska nastavlja već započeti znanstvenoistraživački  kontinuitet. Dva su 

cilja toga istraživanja. Prvi: provesti empirijsko istraživanje na nacionalnoj razini, te 

empirijski istražiti što se događa u Hrvatskoj u svezi vrjednota, a koje se odnose na religiju 

i moral, društvo i politiku, brak i obitelj, ulogu spolova, rad i slobodno vrijeme, seksualnost 
i obrazovanje.  

Drugi cilj, nakon što se provede empirijsko istraživanje i prvotno teoretski i analitički 

obrade podatci samo za Hrvatsku, dobiveni hrvatski rezultati komparirat će se s 
dobivenim europskim rezultatima.  

Navedenim pristupom, metodologijom i hodogramom želi se dati odgovor na dva ključna 

pitanja: 1. Koliko vrjednote – kako klasične i tradicionalne kao i vrjednote novijega dijela 

povijesti – utječu na hrvatsko društvo u tranziciji, kao i obratno, koliko nezaustavljivo 

događanje društvenih promjena u Hrvatskoj istodobno utječu na tradicionalne i 

novovjekovne vrednote  čovjeka i društva u Hrvatskoj. S tim u svezi je i 2. pitanje, koje je 

usko povezano s doprinosom objektivnoj poziciji hrvatskog društva na vrijednosnoj karti 

Europe, ali i šire. 


