
Izšla je e-publikacija Odprti podatki

Založba FDV je v obliki e-knjige objavila zaključno poročilo CRP projekta ODPRTI PODATKI. Monografija poleg
skrajšanega pregleda stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji vsebuje povzetek ostalih aktivnosti in
dogodkov v Sloveniji, ter izčrpen pregled mednarodnega dogajanja. Mednarodni pregled obsega vse najnovejše
pobude in najpomembnejše projekte s področja dela z raziskovalnimi podatki, kot so pobude Evropske komisije,
aktualne še posebej v novem sklicu raziskovalnega programa, ali pa ustanovitev in delovanje Research Data
Alliance. Monografijo zaključuje glavni rezultat celotnega projekta, to je predlog akcijskega načrta za vzpostavitev
sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav, skupaj s predlogom politik. 

več »

 

Poročamo
Delavnice o podatkih
uradne statistike (SURS)

Arhiv družboslovnih podatkov že
dobri dve leti bolj intenzivno in
poglobljeno sodeluje s Statističnim
uradom Republike Slovenije pri
pripravi mikropodatkov in
metapodatkov uradne statistike ter
promociji njihove rabe v raziskovalne
namene. Zadnja vključena aktivnost
v sklopu promocije je organizacija
delavnic za profesorje ter delavnic za
študente v sklopu visokošolskih
predmetov. Več o sodelovanju ter o
organizaciji delavnic si lahko
preberete na naši spletni strani. 

Ali ste vedeli
... kako do katalogov
tujih podatkovnih baz?

Poleg tega, da v ADP lahko
dostopate do več 100 slovenskih
družboslovnih raziskav, pri nas
najdete tudi informacije o drugih
katalogih mednarodnih raziskav in
povezave, preko katerih lahko
dostopate do njihovih podatkov in
gradiv. Npr. gradiva evropskih
arhivov družboslovnih podatkov
Consortium of European Social
Science Data Archives (CESSDA),
Inter-University Consortium for
Political and Social Research (ICPSR)
iz ZDA, Evropske družboslovne
ankete (ESS) … več »

Povabilo
ADP vabi k sodelovanju
v nagradni igri!

V ADP želimo spodbuditi k
intenzivnejšemu brskanju po naših
podatkovnih zbirkah. Vabimo vas: da
v katalogu poiščete raziskavo Anketa
o delovni sili 2010 (ADS10) in nam
sporočite, v kateri starostni razred
sodi največ anketirancev te ankete.
Prosimo, da nam odgovor sporočite
na: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
najkasneje do 1. aprila 2014. Prvim
trem bomo po pošti poslali
simpatično in uporabno darilo. 
Povezava do spletne strani ADP:
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
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Vabimo vas k ogledu raziskav in uporabi podatkov:

Slovensko javno mnenje 2011 in 2012 
Serijo raziskav Slovensko javno mnenje smo dopolnili s štirimi raziskavami: Slovensko javno mnenje 2011/1,
Slovensko javno mnenje 2011/2, Slovensko javno mnenje 2012/1 in Slovensko javno mnenje 2012/2. Raziskave so
vključene v različna mednarodna raziskovanja, kot so Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), Evropska
družboslovna raziskava (ESS), Mednarodna raziskava vrednot (WVS) in Mednarodna raziskava volilnih sistemov
(CSES). Posledično je tematika izredno raznolika, saj raziskave pokrivajo področja, kot so: družbene navade in
stališča, politične navade in stališča, okolje, zdravje in zdravstveno varstvo, delo in družina, vrednote, volilne
navade ter druge sorodne teme. več »

Geografski pogledi na družbo znanja, 2012 
Raziskava temelji na geografski analizi povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji konkurenčnosti in
gospodarskimi učinki. V ospredju raziskovalnih zanimanj je geografska razporeditev razvojnih generatorjev, ki so
pogosto razlog regionalnih neenakosti. Namen projekta je preučiti prostorsko razprostranjenost družbe znanja v
Sloveniji na podlagi tehnično-tehnoloških, ekonomskogeografskih in regionalnogeografskih kazalnikov. več »

Politbarometer 2012 
Raziskava Politbarometer zajema serijo raziskav, ki potekajo kontinuirano in merijo stališča o aktualnih razmerah v
družbi. V njej se skozi perspektivo javnega mnenja beležijo ocene delovanja vlade in državnih organov ter meri
zaupanje v institucije. V letu 2012 so bile izvedene tri raziskave in sicer v mesecih: januarju, juniju in septembru.
Poleg ponavljajočega sklopa vprašanj, so v raziskavi tudi aktualna vprašanja. več »
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