
Vabilo: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z
raziskovalnimi podatki

Knjižničarje iz družboslovnih in humanističnih knjižnic vabimo, da se v sredo, 26. oktobra 2016, udeležijo brezplačne
delavnice o ravnanju z raziskovalnimi podatki. Udeleženci se bodo seznanili z dobrimi praksami, ki jim bodo na
domači ustanovi v pomoč pri nudenju podpore raziskovalcem pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki.
Delavnica je praktično naravnana in bo potekala med 9. in 15. uro. Obvezna prijava! 

Več »
 

Vabilo
Ravnanje z raziskovalnimi
podatki in odprti dostop 

Raziskovalce in študente družboslovja
in humanistike vabimo, da se v sredo,
16. novembra 2016, udeležijo
brezplačne delavnice, na kateri se
bodo seznanili z dobrimi praksami
ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki
omogočajo dolgotrajno hrambo in
deljenje raziskovalnih podatkov z
drugimi. Delavnica bo potekala v
čitalnici CTK v Ljubljani. 
več »

Vabilo
VŠ učitelje vabimo k
pripravi učnih gradiv 

ADP in SURS zainteresirane
visokošolske učitelje vabita v
delovno skupino za pripravo
učnega gradiva, ki bo v pomoč pri
uvajanju podatkovnih datotek v
pedagoški proces. Pobuda se je
oblikovala na delavnici, ki smo jo
izvajali sredi septembra! 
več »

CESSDA
Novice iz nordijskih
arhivov družboslovnih
podatkov 

V Bergnu, kjer je sedež organizacije
CESSDA, so pripravili kratko
predstavitev aktualnega dogajanja v
nordijskih arhivih. Preberite, kaj o
novostih in načrtih pišejo v
norveškem, švedskem, finskem in
danskem arhivu ter kako krepijo svoje
aktivnosti v podporo raziskovalni
skupnosti. 
več »

Obveščamo
Izkušnja iz finskega
arhiva družboslovnih
podatkov 

Finski arhiv družboslovnih podatkov
hrani več kot 1200 podatkovnih
datotek, do katerih je mogoče
dostopati preko spleta, uporabnikom
pa so na voljo brezplačno. Izpostaviti
velja, da so številne med njimi na
voljo v angleškem jeziku. Angleško-
govoreča uporabnica storitev finskega
arhiva je predstavila svojo izkušnjo in
z drugimi delila praktične izkušnje! 
več »

Poročamo
Kako do podatkov v
ADP 

V septembru smo v ADP
organizirali delavnico za
raziskovalce in študente.
Udeleženci so se seznanili, kako
preko spletne strani ADP priti do
kakovostnih raziskovalnih podatkov
v domačih in mednarodnih
podatkovnih katalogih. 
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 »
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V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013 
Podatkovna datoteka prikazuje 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. Izračunani latentni kazalci
treh dimenzij institucij so še posebej uporabni v analizi z longitudinalnimi podatki. Podatkovna zbirka pokriva do
197 držav in ozemelj v obdobju od 1990 do 2010. več »

Alpe - Jadran regije, 1990 
Cilj raziskave je bil pridobiti podatke o regionalni in nacionalni identiteti prebivalcev Koroške, Slovenije in Furlanije-
Julijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen je odnos in kolikšno je sodelovanje med njimi. Raziskovalce je
zanimalo hkrati, kateri zgodovinski dogodki so vplivali oz. kako so vplivali na odnos med izbranimi narodi znotraj
prostora Alpe-Jadran. več »

Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta 
Poslanstvo ankete je podati izčrpen in podroben vpogled v značilnosti, obnašanje in stališča uporabnikov interneta v
Slovenji. Omogočila bo tudi vrsto metodoloških raziskav v okviru projekta Metodologija spletnega anketiranja.
Vsebina in struktura ankete sta podobni kot v letu 1998, le da je anketa tokrat bistveno bolj kompleksna, bolj
strukturirana in tudi obsežnejša. Nanjo se je odzvalo preko 14.4000 anketirancev. več »

 

Priročnik za raziskovalce
Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte

Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja
- junij 2016

Spletni seminar o ravnanju z raziskovalnimi
podatki

Spletni seminar o politikah dostopa in licencah

23 Things: Libraries for Research Data
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