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18. junij 2014 

Kontakt za prijavo udeležbe 
 
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. 
Prijavite se ločeno na eno ali drugo delavnico, 
lahko pa se prijavite na obe. 
 
Prosimo, da udeležbo potrdite do  srede, 11. junija 
2014. Če se boste udeležili obeh delavnic, to 
potrdite obema organizatorjema: 
 
Za Delavnico 1:  
Fakulteta za družbene vede 
Arhiv družboslovnih podatkov 
  
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 58 05 209 
E-naslov: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si  
 
ali 
 
Za Delavnico 2:  
Fakulteta za družbene vede 
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja 
 
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
Prijave: https://www.1ka.si/a/42896 

Kraj posveta 
 
Fakulteta za družbene vede,  
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana 
 

Predavalnica 23  
 
Plačljivo parkiranje je možno v parkirni hiši v 
kletnih prostorih fakultete. 
 
 

Udeležba na delavnicah je 
brezplačna. 

 

 

Podprto s strani EU projekta:  

 

 

Dejavnost OSICD sofinancira ARRS. 

mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
https://www.1ka.si/a/42896
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Tema posveta 

Delavnica 1:  
Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki 
 
Na delavnici bomo predstavnike znanstvenih knjižnic seznanili z osnovnim 

razumevanjem postopkov obravnave raziskovalnih podatkov v podatkovnih 

središčih (primer Arhiv družboslovnih podatkov). Osnovni cilj delavnice je 

usposobiti knjižničarje z univerzitetnih oddelkov in raziskovalnih inštitutov 

za podporo raziskovalcem pri iskanju raziskovalnih podatkov in za 

svetovanje pri oddajanju podatkov v Arhiv družboslovnih podatkov. 

Udeleženci se bodo seznanili s prednostmi odprtega dostopa do 

raziskovalnih podatkov in z modelom Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi 

podatki (Research Data Management Planning). 

Na delavnici bomo predstavili smernice za Obzorje 2020 (okvirni program 

EU za raziskave in inovacije) ter vodila načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi 

podatki, ki jih bo potrebno upoštevati pri prihodnjih EU in nacionalnih 

raziskovalnih projektih.  

 
Več informacij na:  
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_maj2014/ 

 
 
 

Delavnica 2:  
Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v 
družboslovju 
 
Osrednji specializirani informacijski center za družboslovje (OSICD) preverja 

ustreznost razvrstitve bibliografskih enot po tipologiji del v COBISS.SI, 

sodeluje pri optimiranju metodoloških osnov bibliografije raziskovalcev, 

obravnava pritožbe na prvi stopnji in organizira arbitražo za sporne uvrstitve 

bibliografskih enot, redigira bibliografske zapise ter dopolnjuje sezname 

revij in mednarodnih založb. 

Delavnica je namenjena pregledu dejavnosti OSICD pri vrednotenju 

raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS. Predstavljeni bodo postopki 

pri metodoloških osnovah vrednotenja in verifikaciji tipologij ter pogosti 

problemi pri kreiranju bibliografskih zapisov. Posebej bo obravnavana 

katalogizacija znanstvenih zbirk podatkov.  Vabljeni so bibliografi iz 

družboslovnih knjižnic, ki kreirajo zapise, ki so predmet verifikacije za OSICD.  

Udeleženci lahko posredujejo tudi svoja vprašanja oziroma predloge v zvezi 

s kreiranjem zapisov za bibliografije pri prijavi na 

https://www.1ka.si/a/42896 

 

 
 
 

 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_maj2014/
https://www.1ka.si/a/42896
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Program posveta

DELAVNICA 1 (PREDAVALNICA 23) 

8:00 – 8:15 Registracija udeležencev in  
jutranja osvežitev 
 

8:15 – 8:35 Odprti dostop v raziskovalni 
dejavnosti Evropske unije 
Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani  

 

8:35 – 9:20 
 

Uvod v ravnanje z raziskovalnimi 
podatki (video konferenca) 
Joy Davidson, Digital Curation Centre  

 

9:20 – 9:35 
 

Razprava 
 

9:35 – 9:45 
 

Kratek odmor 
 

9:45 – 10:30 
 

Vloga podatkovnega knjižničarja  
na akademski ustanovi 
Stuart Macdonald, Edinburgh 
University 

 

10:30 – 10:45 
 

Razprava 
 

10:45 – 11:15 
 

Vloga knjižničarjev pri 
kategorizaciji in klasifikaciji 
znanstvenih podatkovnih 
publikacijah v Sloveniji 
Janez Jug, Mirjam Kotar, ODKJG 
OSICD  

 

11:15 – 11:45 
 

Politike odprtega dostopa do 
raziskovalnih podatkov v Sloveniji 
in Načrt ravnanja z raziskovalnimi 
podatki 
Janez Štebe, Sonja Bezjak, ADP 

 

11:45 – 12:30 
 

Kosilo 

DELAVNICA 1 (PREDAVALNICA 25) 

12:30 – 13:50 
 
 
 
13:50 – 14:00 

Dajalci podatkov in uporabniki  
podatkov (praktični del) 
Irena Vipavc Brvar, ADP 

 
Kratek odmor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELAVNICA 2 (PREDAVALNICA 23) 

14:00 – 14:30 Bibliografije raziskovalcev in 
vrednotenje raziskovalne uspešnosti 
po metodologiji ARRS  
Janez Jug, ODKJG OSICD 

 

14:30 – 15:00 
 

Naloge OSICD pri vrednotenju 
raziskovalne uspešnosti in 
sodelovanje z bibliografi  
Janez Jug, ODKJG OSICD 

 

15:00 - 16:00 
 

Problemi pri katalogizaciji 
bibliografskih enot, ki se upoštevajo 
pri vrednotenju raziskovalne 
uspešnosti   
Mira Vončina, Boštjan Mur,  
Janez Jug, ODKJG OSICD 

 

16:00  - 16:30 
 

Razprava 
 

 


