
Delavnica: Dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih
in mednarodnih podatkovnih katalogih

Vabimo vas na brezplačno delavnico z naslovom Dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in
mednarodnih podatkovnih katalogih, ki se bo odvila v sredo, 22. januarja 2014, od 13.00 – 16.00 ure, v
predavalnici 25 na FDV.

Vsebina delavnice:

Seznanili se boste z osnovnimi pojmi za delo z raziskovalnimi podatki (sekundarna analiza, mikro podatki,
metapodatki, citiranje idr.).
Predstavili vam bomo, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih
in mednarodnih podatkovnih katalogih.
Usposobili se boste za uporabo pregledovalnika Nesstar, ki med drugim omogoča iskanje, pregledovanje in
enostavno analizo podatkov neposredno na spletu.
Seznanili se boste z mednarodnimi podatkovnimi bazami.

Delavnico bo vodila Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc., samostojna strokovna delavka v ADP. Prijavo na delavnico
lahko oddate preko spletnega obrazca https://www.1ka.si/a/34599. Ker je na voljo le 23 računalnikov, vas vabimo,
da prijavo čim prej oddate. 

več »

 

Poročamo
Načrti za vzpostavitev
novih podatkovnih
arhivov na Balkanu

Pod okriljem Švicarskega centra
odličnosti za področje družbenih ved
(Swiss Centre of Expertise in the
Social Sciences, FORS), kamor
spada tudi arhiv družboslovnih
podatkov, je potekal zadnji sestanek

Poročamo
Ravnanje z
raziskovalnimi podatki,
delavnice za dajalce

18. decembra 2013 smo v ADP
organizirali delavnico z naslovom
Ravnanje z raziskovalnimi podatki.
Cilj delavnice je bil raziskovalce –
ustvarjalce podatkov opozoriti na
pomen kakovostnega dela s podatki.

Ali ste vedeli
.. da v ADP hranimo več
kot 600 raziskav? 

V ADP uvrščamo podatke, ki bi
lahko bili zanimivi za vnovično
analizo. Kot nacionalni arhiv
pokrivamo področje Slovenije.
Prednost imajo vsebinsko
pomembnejše in metodološko

8. januar 2014
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4. delovnega sklopa projekta
SERSCIDA. S svojimi izkušnjami je
na njem sodeloval tudi slovenski
ADP. Namen sestanka je bil
posodobiti in izboljšati akcijske
načrte ustanovitve novih
podatkovnih arhivov na Balkanu. več
»

Kakovostne podatke je mogoče deliti
z drugimi raziskovalci in tako izčrpati
čim večji del potenciala, ki ga ti
nosijo, s tem pa tudi – kolikor je le
mogoče – opravičiti javna sredstva,
ki so bila vanje vložena. več »

izdelane raziskave. Posebej
dragoceni so podatki, zbrani na
različnih časovnih točkah, primerni
za analizo trendov, in mednarodni
primerjalni podatki, pri katerih je
upoštevana Slovenija. Zbrano
gradivo pokriva številna področja.

 

Vabimo vas k ogledu raziskav in uporabi podatkov:

Raziskava Vsakdan in gibanje, 2012 
Glavni namen ankete je prepoznati odnos do telesne oz. športne aktivnosti respondentov in v tej povezavi nadalje
tudi njihov odnos do posameznih ukrepov za njihovo spodbujanje. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi
vlogi obstoječih in morebitnih prihodnjih ukrepov države. S temi nameni je bilo zastavljenih 23 anketnih vprašanj, s
skupaj 142 spremenljivkami. Nanje je odgovorilo 3102 respondentov, od katerih je bilo na koncu za nadaljnjo
statistično analizo ustreznih 1467 enot. več »

Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013 
Podatkovna zbirka kvalitete institucij je podatkovna datoteka, ki je pripravljena na osnovi kakovostnih sekundarnih
ekonomskih podatkov. Njen namen je prikazovati vlogo institucij kot temelja družbene in ekonomske aktivnosti. Več
kot trideset uveljavljenih institucionalnih kazalcev je razvrščenih v tri homogene skupine formalnih institucij: pravno,
politično in ekonomsko, ki v veliki meri popolnoma določajo formalno institucionalno okolje države. Originalnim
sekundarnim podatkom so dodane spremenljivke, ki merijo latentno kvaliteto institucij znotraj vsake skupine, in
sicer za vse države po svetu za vsako leto posebej. več »

VERPLU08 - Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma 
Raziskava o religioznosti in socialnih stališčih v Ljubljani in Goriški regiji je del raziskave Učinki verske diverzitete
(What are the Impacts of Religious Diversity? Regions in Three European Countries Compared), ki je v okviru
projekta NORFACE Research Programme potekala v treh državah – v Nemčiji (Univerza v Bochumu), na Finskem
(Univerza v Tampereju) in v Sloveniji (UL, FDV) med 1. 6. 2007 in 30. 9. 2010. V slovenski raziskavi je bilo zajetih
3.000 respondentov, v vseh treh državah pa skupaj 9.000. več »

 

Nova CESSDA: Nadgradnja raziskovalne infrastrukture za dostop do
družboslovnih podatkov

V Bergnu na Norveškem so 5. decembra 2013 slovesno inavgurirali novo evropsko organizacijo za izvajanje
storitev dostopa do raziskovalnih podatkov s področja družboslovja CESSDA AS. Med 13 ustanovnimi članicami, ki
so spomladi leta 2013 podpisale Memorandum o ustanovitvi CESSDA, je tudi Slovenija, ki se je ob tem zavezala,
da bo prispevala sredstva, sodelovala pri upravljanju, ter da bo zagotovila ustrezno raven izvajanja nacionalnih
storitev. V široki mreži evropskih družboslovnih arhivov aktivno sodeluje tudi ADP. Več o slovesnem dogodku in
ciljih nove organizacije preberite tukaj.

 

Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

T: 01 5805 292, 01 5805 293, E: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si 
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