
Poročamo
Seminar za raziskovalce: Priprava
podatkov za odprti dostop

V ADP smo 10. decembra organizirali seminar za
raziskovalce z naslovom Priprava raziskovalnih
podatkov za odprti dostop. Več o vsebini seminarja, o
predavateljih in predstavitve najdete tukaj.

Poročamo
Okrogla miza za odločevalce in
raziskovalce

V ADP smo v decembru priredili okroglo mizo o
podpori odpiranju raziskovalnih podatkov. Okrogla miza
je bila namenjena odločevalcem s področja znanosti in
predstavnikom raziskovalcev. V nadaljevanju preberite
povzetek razprave. več »

Poročamo
50 let empiričnega družboslovnega
raziskovanja na FDV

V Centru za raziskovanje javnega mnenja so v začetku
decembra 2014 obeležili 50. letnico empiričnega
družboslovnega raziskovanja na Fakulteti za družbene
vede in 80. letnico prof. dr. Nika Toša. več »

Poročamo
Delavnica: Označevanje besedila s
TEI oznakami

V začetku decembra 2014 je na Inštitutu za novejšo
zgodovino potekala praktična delavnica na temo
priprave besedilnih dokumentov v TEI (Text Encoding
Initiative) zapisu. Udeležili smo se je tudi iz Arhiva
družboslovnih podatkov. več »

Ali ste vedeli
da gradiva izročena v ADP lahko
štejejo kot znanstvena objava?

V ADP sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna
merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje
analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava
po merilih ARRS. več »

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Deviacije na Slovenskem pred sto leti, 1986 
Z raziskavo o deviacijah pred sto leti na Slovenskem so avtorji želeli ugotoviti ali se javno mnenje o t.im. grdem in
nemarnem vedenju ljudi s časom spreminja in če se spreminja, kako se spreminja. Primerjali so osemdeseta leta v
19. in v 20. stoletju. Na ta način so želeli poglobiti uvid v njihov tedanji čas (leto 1985) in v ravnanje ljudi v njem.
Raziskava je bila izvedena na podlagi analize vsebine člankov objavljenih v slovenskem dnevnem časopisju. 
več »
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Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja, 2004 
Avtorji so z raziskavo iskali in analizirali dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in
možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. več »

Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji, 1994 
Namen raziskave je bil preveriti mnenje javnosti o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg
mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi, kaj Slovenci mislijo o ustreznosti posameznih tras, posledicah
graditve, varovanju okolja, koliko zaupajo akterjem graditve, prometni varnosti, načinih plačevanja cestnine in
drugih vprašanjih povezanih z graditvijo avtocest. Podatki so lahko uporabni tudi za raziskave potovalnih navad. več
»
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