
Vabimo: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Raziskovalce in študente družboslovja in humanistike vabimo, da se 16. novembra udeležijo brezplačne delavnice,
na kateri se bodo seznanili z dobrimi praksami ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki omogočajo dolgoročno hrambo
in deljenje podatkov z drugimi. Več »

 

Poročamo
Knjižničarji kot podpora
pri načrtovanju ravnanja
z raziskovalnimi podatki 

Ob koncu oktobra smo v ADP
organizirali delavnico za knjižničarje
o ravnanju z raziskovalnimi podatki.
Delavnice se je udeležilo 30
knjižničarjev z različnih raziskovalnih
ustanov. Poleg prenosa znanja,
izkušenj in dobrih praks iz tujine,
smo z udeleženci razvili razpravo o
možnostih v slovenskem
raziskovalnem prostoru. 
več »

Priporočamo
»The Anonymisation
Decision Making
Framework«. 

Vse več zahtev po deljenju
raziskovalnih podatkov prinaša nove
izzive tudi na področju zaščite
osebnih in zaupnih podatkov.
Raziskovalcem, ki se pri svojem delu
srečujejo s tveganji razkritja
podatkov, je na voljo
odprostodostopno delo z naslovom
»The Anonymisation Decision Making
Framework«. 
več »

Vabilo
Ravnanje z
raziskovalnimi podatki in
odprti dostop, 18.1.2017

Raziskovalce in študente družboslovja
in humanistike vabimo, da se 18.
januarja 2017 udeležijo brezplačne
delavnice, na kateri se bodo seznanili
z dobrimi praksami ravnanja z
raziskovalnimi podatki, ki omogočajo
dolgoročno hrambo in deljenje
podatkov z drugimi. 
več »

Poročamo
Zaključek Tedna odprte
znanosti na FDV 

Ob koncu oktobra je ADP sodeloval
pri izvedbi POP – UP kavarne odprte
znanosti, ki jo je na FDV organizirala
Osrednja družboslovna knjižnica
Jožeta Goričarja. S tovrstnimi
aktivnostmi na FDV sledimo
vrednotam odprtega dostopa do
znanstvenih izsledkov, odprtega
objavljanja in odprtih podatkov. 
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 registrskih
podatkov v pedagoški proces.
Pridružite se in prispevajte pri
razširjanju znanja o uporabi
podatkov! 
več »

CESSDA
Poročilo o delu v letu
2015 

Konzorcij arhivov družboslovnih
podatkov je pred nekaj dnevi izdal
poročilo o delu v letu 2015. V njem
so zbrane informacije o organizaciji
in vodstvu ter mednarodnem
sodelovanju. Prav tako so
predstavljeni načrti in glavne
zadolžitve. 
več »

Ali ste vedeli, da predaja podatkov v ADP prinaša več koristi?

1. Podatke bomo pregledali in varno spravili. 2. Podatki iz raziskave bodo na voljo za sekundarno analizo
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drugim raziskovalcem, s čimer se bo povečal njihov izkoristek. 3. Podatki sprejeti v hrambo bodo zavedeni v
bibliografski sistem COBISS in bodo šteli k znanstveni uspešnosti raziskovalca. 4. Uporabniki so dolžni citirati
avtorja podatkov v svojih objavah. 5. Avtor ima pravico za določen čas in za določene kategorije uporabnikov
omejiti razpoložljivost gradiva. več »

 
V ADP smo objavili NOVE raziskave:

Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih
organizacij, 2014: Nevladne izobraževalne organizacije 
Cilj raziskave je bil raziskati interese, ki jih imajo vplivni deležniki, tako notranji kot zunanji, v nevladnih
organizacijah na področju izobraževanja in ugotoviti odnose med interesi le-teh. Uresničevanje različnih interesov
notranjih in zunanjih deležnikov se je ugotavljalo s pomočjo trditev v povezavi s pomembnostjo vpliva posamezne
prakse/mehanizma na delovanje nevladne organizacije. več »

Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji,
korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja,
november–december 2007 
Raziskava se razlikuje od standardnih Evrobarometrovih kazalcev in respondente sprašuje o naslednjih pomembnih
temah: (1) Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, (2) korupcija, (3) civilno pravosodje, (4) e-
komunikacije, (5) kmetijstvo, (6) varovanje okolja. več »

Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve,
evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008 
Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer kako
zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali prepričati ljudi, ki so jim blizu da delijo poglede na teme
o katerih imajo trdno mnenje, ali so razpravljali o politiki, o tem, kakšne cilje bi morala imeti njihova država za
naslednjih 10 do 15 let in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. več »

Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in
nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008 
Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Vključuje tri tematske sklope:
diskriminacija, radioaktivni odpadki in nakupovanje v Evropski uniji. več »

Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike
organizacije, 2015: Zunanje izvajanje aktivnosti 
Namen raziskave je preučiti značilnosti zunanjega izvajanja dejavnosti na področju logističnih in IT-storitev in
pomena tovrstnega načina obvladovanja poslovnih procesov na snovanje razvojne politike posamezne organizacije.
Cilj raziskave je opredeliti bistvene pomenske značilnosti, učinke in vplive zunanjega izvajanja dejavnosti na
posamezno organizacijo, natančneje na Pošto Slovenije. več »

Odprti podatki: Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki 
V okviru projekta Odprti podatki je bil pripravljen pregled stanja na področju skrbi za raziskovalne podatke v
Sloveniji. Identificirani so bili problemi, postopki in rešitve v različnih fazah življenjskega kroga ustvarjanja,
vrednotenja, shranjevanja, objavljanja ter uporabe raziskovalnih podatkov. več »

 

Priročnik za raziskovalce
Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte

IASSIST Publishes a Quick Guide to Data Citation

Force 11: Joint Declaration of Data Citation
Principles

Access to sensitive data for research: ‘The 5
Safes’
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