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• Arhiv družboslovnih podatkov

• CESSDA

• Evropski jezikovni tezaver za družboslovje

• Prevod

• Možna raba

Vsebina



• nacionalno podatkovno središče za družboslovje

• 1997 – 21 let delovanja

• dajalci podatkov iz vseh univerz, raziskovalnih inštitutov, SURS … 

• več kot 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1967 

• cca. 700 uporabnikov letno 

• izvajalec podatkovnih storitev za CESSDA ERIC

• certifikat zaupanja vrednih arhivov CoreTrustSeal (2018)

• različni mednarodni projekti (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS …)
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Članice in partnericeKonzorcij evropskih arhivov 
družboslovnih podatkov 

• Promovirati rezultate družboslovnega 
raziskovanja

• Podpirati raziskovanje v državah in na 
mednarodni ravni

• Spodbujati povezovanje

• Izdelava kataloga CESSDA, ki bo 
raziskovalcem omogočil iskanje raziskav 
članic CESSDA na enem mestu

• Evropski jezikovni tezaver za 
družboslovje (ELSST)

Prevod obveza za članice CESSDA ERIC

CESSDA ERIC

https://www.cessda.eu/Consortium/Membership


• nastaja od leta 2000, 

• pod okriljem UK Data Archive (1967)

• vključuje več kot 3.300 pojmov in 11.000 sinonimov (verzija sept. 2017)

• medsebojno dogovorjeni in usklajeni pojmi

• pojmi s širokega področja družboslovja: 
- politologija, 

- sociologija, 

- ekonomija, 

- izobraževanje, 

- pravo, 

- kriminal, 

- demografija, 

- zdravje, 

- zaposlitev, 

- informacijske in komunikacijske tehnologije in okolijske znanosti, 

• pojmi s presečnih področij:
- geografija, 

- psihologija, 

- medicina…

Evropski jezikovni tezaver za družboslovje



ELSST – obveza za članice CESSDA

• V ADP smo obvezo izpolnili septembra 2017

• Trenutna verzija (september 2018) je v 13 jezikih

• Tezaver je prosto dostopen na spletu in na voljo za rabo 



Evropski jezikovni tezaver za družboslovje

Vir: https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search/, 12. 10. 2018

https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search

https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search/
https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search


Podpora raziskovanju

1. poenotiti indeksiranje opisov raziskav v vseh arhivih

2. poenotiti indeksiranje v skupnem katalogu raziskav CESSDA

3. raziskovalce, ki zbirajo podatke, spodbuditi k rabi istih označevalcev 
za iste pojme (npr. pri izboru ključnih besed, ki označujejo 
raziskavo)

izboljšanje iskanja družboslovnih podatkov v mednarodnem okviru

1. izboljšati možnosti iskanja podatkov tistim, ki iščejo podatke za 
potrebe sekundarne analize

2. olajšati kombiniranje različnih tako kvalitativnih kot kvantitativnih 
podatkov in povezovanje z znanstveno literaturo

Namen skupnega tezavra



CLARIN – evropska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in 
tehnologije

1. strojni algoritem je 3300 angleških pojmov povezal s slovenskimi 
prevodi iz naslednjih angleško-slovenskih virov: 

• angleško-slovenski Oxfordov slovar, 

• Inter-Active Terminology for Europe (IATE) - večjezična terminološka baza EU, 

• Evroterm - večjezična terminološka zbirka, 

• seznam predmetnih oznak Osrednje družboslovne knjižnice, 

• EuroVoc - večjezični in večdisciplinarni tezaver o dejavnostih EU in 

• standardne klasifikacije Statističnega urada RS

2. za večbesedne termine je orodje poiskalo najdaljši (več)besedni del 
termina, za katerega je dobilo polni prevod: 
• pri tem je upoštevalo še morebitne razlike v edninskih in množinskih oblikah ter pri 

prevodu poskrbelo za ustrezno slovnično obliko (ujemanje pridevnikov in 
samostalnikov)

I. faza prevoda: polavtomatizirana



Pripravili so jo v Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, ki je del slovenske 
raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI

Primer iz tabele virov



1. Prvi pregled in izbor najustreznejšega prevoda

2. Drugi pregled z nalogo razrešiti čim več odprtih pojmov

3. Tretji pregled z nalogo rešiti vse preostale dileme

Dodatno: 

- Posvetovanje s področnimi strokovnjaki

- Dileme glede slovnice in sloga smo razrešili s strokovnjakinjo za 
terminologijo in korpusno jezikoslovje

II. faza prevoda: ročni pregled



III. faza prevoda: uvoz v sistem ELSST

https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search

https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search


1. Splošni pojmi, ki imajo veliko pomenov

2. Pojmi, za katere v slovenščini nimamo ene same besede

3. Ozko opredeljeni pojmi s specializiranih področij

4. Pojmi, ki še niso uveljavljeni v slovenskem jeziku

Prevajalski izzivi

Preferred
Term

Prevod 1 Prevod 2 Prevod 3 ELSST

CARE OF 
DEPENDANTS

skrb za vzdrževane 
družinske člane

VZDRŽEVANJE 
DRUŽINSKIH 
ČLANOV

OSKRBA DRUŽINSKIH 
ČLANOV

OSKRBA DRUŽINSKIH 
ČLANOV

CITIZENSHIP 
SKILLS

državljanske spretnosti DRŽAVLJANSKE 
VEŠČINE

DRŽAVLJANSKA 
USPOSOBLJENOST

DRŽAVLJANSKE 
VEŠČINE

COUNTER-
URBANIZATION

counterurbanizacija, 
deurbanizacija, 
kontrourbanizacija

???? PROTIURBANIZACIJA PROTIURBANIZACIJA



Baza ključnih besed v ADP

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm68/

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm68/


- v bazi je ok. 6000 ključnih besed

- gradimo jo od leta 1997 na osnovi raziskav, ki jih arhiviramo

- ključne besede označujejo pojave v slovenskem prostoru

- služijo iskanju raziskav v katalogu ADP in Nesstar-ju

- na voljo so v slovenskem in angleškem jeziku

Baza ključnih besed v ADP



1. Pojme iz tezavra vključiti v katalog ADP

2. Poskrbeti, da se ohranijo pojmi, specifični za slovenski raziskovalni 
prostor (slovenske posebnosti)

3. Skrbeti, da bi tezaver uporabljali slovenski družboslovci

Možnosti sodelovanja

1. Terminološka sekcija

2. Študentje in predavatelji

3. Skupine, ki ustvarjajo področne slovarje

Izzivi za prihodnost



Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Vprašanja?


