
Poročamo
CES 2014 – seminar v Essexu

Na Univerzi v Essexu je 13. in 14. novembra potekal
CESSDA Expert Seminar. Srečanja so se udeležili
predstavniki arhivov družboslovnih podatkov iz
različnih držav. Tokratno srečanje je bilo posvečeno
vprašanju raziskovalne integritete. Seminarja smo se
udeležili tudi iz slovenskega arhiva. več »

Poročamo
Mreža znanja 2014

Na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, je
potekala Arnesova jesenska konferenca Mreža znanja
2014. Namenjena je bila informatikom s področij
izobraževanja, raziskovanja in kulture. Pokrivala je
predvsem sistemske vidike uporabe novih tehnologij in
predstavitve dobrih praks. več »

Poročamo
Migracija Slovencev in Socialna
struktura jugoslovanske družbe

V Sončni sobi Centra za raziskovanje javnega mnenja
na FDV je potekala predstavitev že IX. knjige iz zbirke
Vrednote v prehodu. Nova publikacija vključuje
raziskavi Migracija Slovencev in Socialna struktura
jugoslovanske družbe, izvedeni med leti 1973 in 1987.
Knjiga odstira ozadje snovanja obeh raziskav. več »

Ali ste vedeli
... kako poteka izbor gradiv in
arhiviranje v ADP?

Arhiv družboslovnih podatkov ponuja storitve
osrednjega servisa za dostop do gradiv izvedenih
raziskav. Pri svojem delu uporablja različne domače in
tuje standarde, vodiče, primere dobrih praks, orodja,
slovarje ter tezavre s področja arhiviranja gradiv in
delovanja arhiva. več »

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave. 1995 
Raziskava je zbrala in analizirala objektivne kazalce o delovanju novih občin v Sloveniji, npr. delovanje občinskih
organov, kadrovska zasedba, vsebina dela občinskih organov, medobčinskem sodelovanju idr. S pisno anketo med
župani, podžupani, predsedniki, podpredsedniki občinskih svetov, tajniki občin in predstavniki večjih krajevnih
skupnost je raziskava zbrala mnenja o problemih vzpostavljanja novih občin. 
več »

Aktualne novoletne teme, 2001 
Namen raziskave je ugotoviti, ali so anketirani že kdaj ob novem letu sklenili, da bodo spremenili svoje življenje in
te sklepe uresničili, ter ali so svoje devizne prihranke zaradi uvedbe evra vložili na banko. Od anketiranih kadilcev
so raziskovalci skušali izvedeti še, kako bodo višje cene cigaret po novem letu vplivale na njihovo kajenje. več »

Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije, 1998 
Raziskava je zajela stališča svetnikov DS RS o delu v preteklem mandatu, o načinih dela, metodah dela in zbrala
ocene učinkovitosti in uspešnosti njihovega dela in posameznih oblik DS RS. več »
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