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MOTIVACIJA, POLITIKE, PODPORA ODPRTEMU DOSTOPU DO 
RAZISKOVALNIH PODATKOV 

SOOČENJE TREH UGLEDNIH TUJIH STROKOVNJAKOV IN VODILNIH 
SLOVENSKIH ODLOČEVALCEV NA PODROČJU ZNANOSTI 

 

torek, 9. december 2014, ob 18. uri 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Dvorana Ivana Hribarja 

 

Ustrezno ravnanje z raziskovalnimi podatki predpostavlja visoko stopnjo kakovosti in po 

možnosti odprti dostop, in se kot takšno v znanstveni skupnosti vse bolj uveljavlja kot norma. 

Denimo v nedavno prevedenem Evropskem kodeksu ravnanja za ohranjanje raziskovalne 

poštenosti (Evropska Znanstvena Fundacija in ALLEA, Zveza evropskih akademij, junij 2014) 

zaseda eno od osrednjih točk:   

Vse primarne in sekundarne podatke je treba hraniti v varni in dostopni 

obliki, jih dokumentirati in arhivirati za daljše obdobje. Treba jih je dati na 

voljo kolegicam in kolegom.  

(http://goo.gl/g5gV7k, str.6) 

Ureditev tega področja si je na podlagi poročila projekta Odprti podatki kot nalogo zadala 

Delovna skupina MIZŠ za pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega dostopa do 

znanstvenih informacij iz javno financiranih raziskav v Sloveniji. Še vedno pa so prisotni 

različni pomisleki o potrebah in o načinu, kako se lotiti tega področja na nivoju državnih 

strategij in politike, pri financerjih, raziskovalnih ustanovah in nosilcih raziskovalnih 

projektov.  

Okrogla miza bo priložnost, da prisotni predstavijo pobude in da izrazijo različne pomisleke, 

ugledni gostje iz tujine pa bodo lahko ob tem podali svoje mnenje. Glede na bogate 

strokovne izkušnje prisotnih vabljenih razpravljavcev, njihovo razgledanost glede stanja v 

drugih državah pri izvajanju usmeritev EU (Priporočila: http://goo.gl/r4co7J) lahko 

pričakujemo kompetentne odgovore, ki nam bodo lahko v oporo pri iskanju najboljših 

rešitev, kako nadaljevati razvoj in napredek na tem področju.  

http://goo.gl/g5gV7k
http://goo.gl/r4co7J
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Vabljeni razpravljavci so Angus Whyte, Digital Curation Centre, Martin Donnelly, Digital 

Curation Centre in Veerle Van den Eynden, UK Data Service, ki bodo obiskali Slovenijo ob 

finančni podpori projekta FOSTER. Okrogla miza je namenjena visokim predstavnikom 

oblikovalcev in izvajalcev politik na področju znanosti in jo organiziramo na predvečer 

Seminarja Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, ki ga organiziramo za aktivne 

raziskovalce s področja družboslovja in na katerem bodo vabljeni predavatelji ob pomoči 

lokalnih strokovnjakov usposabljali naše raziskovalce za delo s podatki v smeri odprtega 

dostopa.  

 

Vljudno vabljeni, da se pridružite okrogli mizi in s tem prispevate k oblikovanju nadaljnjih 

korakov v smeri odpiranja raziskovalnih podatkov.  

 

Prosimo, če lahko svojo prisotnost potrdite na: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si. 

 

 

Podprto s strani EU projekta:  

 
 


