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Vsebina
ADP

Vsebina predavanja

Kaj so raziskovalni podatki?

„Vprašanje ni natančno, podatkov
je malo morje, osebne podatke
zbrišem, ne vem, kaj mislite s
podatki, verjetno samo izpolnjene
vprašalnike?“

ADP. 2016. Anketa pred delavnico „Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop“, 16. 11. 2016.

Kaj so raziskovalni podatki - definicija

Raziskovalni podatki so zabeleženo gradivo o dejstvih, ki je
običajno ohranjeno in sprejeto v raziskovalni skupnosti kot
potrebno za potrditev raziskovalnih spoznanj.
Definicija vključuje vse podatke ne glede na format, v
katerem so bili ustvarjeni.

Raziskovalni podatki…

„…predstavljajo osnovno
podlago za znanstveno
raziskovanje in z analizo
omogočajo izpeljavo
teoretično ali uporabno
naravnanih zaključkov.“
Vir: Štebe, Bezjak, Vipavc Brvar: Priprava raziskovalnih
podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce
(2015, 1)

Kakšne podatke ste zbirali?

Pri „zbiranju podatkov“ je
sodelovalo 20 od 22 anketirancev.

ADP. 2016. Anketa pred delavnico „Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop“, 16. 11. 2016.

Različni tipi podatkov, metodologije …
 numerični podatki, meritve,
 rezultati numeričnih
modelov,
 ekonomski modeli,
 anketni podatki,
 intervjuji,
 dnevniški zapisi,
 delovna poročila,
 slike,
 grafi,
 risbe,
 besede (besedilni korpus),
 pisna gradiva,
 statistični letopisi,
 popisi prebivalstva,
 bibliografske podatkovne
zbirke,
 zvočni zapisi,
 video,











programska oprema,
strojna oprema,
aplikacije,
spektri,
senzogrami,
lidarski podatki,
herbariji,
zbirke živali,
vzorci tkiv ...

… po nastanku:
•
•
•
•
•

opazovanje,
eksperiment,
simulacija,
izpeljava, nadgradnja,
kombinacija več virov.

… po prikazu:
•
•
•
•

besedilni,
multimedijski,
model,
programska oprema.

… po načinu hrambe:
•
•
•
•
•
•

ASCII,
PDF,
SPSS,
Excel,
TIFF,
Java.

…. glede na:
• področje,
• porabljen instrument.

Vir: Bresnahan, Megan in Andrew Johnson (2015): (2015): Data Day! Toolkit for a Reserach Data Workshop for Librarians. University of
Colorado Boulder Libraries.

2. Tipi podatkov

Podatki se razlikujejo…

Arhiv družboslovnih podatkov

• 1997
• nacionalno podatkovno središče za družboslovje
• dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov,
SURS …
• 600 družboslovnih raziskav
• cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
• član CESSDA
• različni mednarodni projekti (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS …)

Poslanstvo ADP

ADP iz širokega nabora družboslovnih disciplin pridobiva
pomembne podatkovne vire, zanimive za slovenske
družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem ter
namenja nadaljnji rabi za znanstvene, izobraževalne in
druge namene.
Storitve
PODPORA DAJALCEM PODATKOV:
- svetovanje (družboslovna metodologija in statistika, digitalno skrbništvo),
- podpora pri pripravi Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki,
- delavnice, seminarji, izobraževanja.
PODPORA UPORABNIKOM PODATKOV:
- svetovanje (iskanje, raba, analiza, citiranje, mednarodne baze podatkov),
- delavnice, seminarji, izobraževanja.

Teme/vsebina gradiv v ADP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

politika in sistemi družbene blaginje (642)
družba in kultura (369)
družbena slojevitost in skupine (165)
delo in zaposlovanje (107)
informiranje in komuniciranje (71)
pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
zdravstvo (36)
izobraževanje (34)
gospodarstvo (32)
demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
naravno okolje (28)
bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
psihologija (1)
transport, potovanje in mobilnost (7)
trgovina, industrija in trgi (4)
znanost in tehnika (5)
drugo (14)
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vsebinska_podrocja/

Sodelovanje
Od ustanovitve ADP sledi razvoju na področju digitalnega arhiviranja
Na mednarodni ravni sodeluje:

Na nacionalni ravni:
• knjižnice (NUK, CTK, UKM)
• Arhiv RS
• DARIAH, CLARIN

Raziskovalni podatki v digitalni humanistiki (DARIAH-DE)
Raziskovalni podatki v digitalni humanistiki so vsi viri in rezultati, ki se
jih zbira, opisuje, vrednoti in/ali proizvaja v kontekstu raziskav v
umetnosti in humanistiki in katere se lahko (dolgoročno) hrani v strojno
berljivi obliki za namen arhiviranja, citiranosti in nadaljne uporabe.

Pripravil: Andrej Pančur, SIstory

Portal SIstory
• Dolgoročni arhiv raziskovalnih podatkov v zgodovinopisju
• Stalni identifikator vsakega vira
• Vzpostavljene relacije med viri

Pripravil: Andrej Pančur, SIstory

Raziskovalna infrastruktura CLARIN

Evropska raziskovalna infrastruktura CLARIN:
• Raziskovalcem na področju humanističnih in družbenih ved zagotavlja
jezikovne vire, tehnologije in strokovno znanje
• Ta cilj se uresničuje z gradnjo in delovanjem poenotene računalniške
platforme, ki vsebuje jezikovne vire, aplikacije in napredna orodja za
računalniško obdelavo evropskih jezikov.
Slovenska raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI:
• Organizirana kot konzorcij partnerjev
• Nudi prosto dostopne konkordančnike in druga orodja ter servise za
delo s slovenskim jezikom
• In repozitorij jezikovnih virov
Partnerji so slovenske univerze, inštituti, društva, podjetja
Pripravil: Tomaž Erjavec, Clarin.si

Repozitorij CLARIN.SI
• Dolgoročni arhiv jeziko(slo)vnih podatkov
• Jezikovni korpusi, zbirke besedil, računalniški leksikoni, govorni
posnetki …
• Stalni identifikator vsakega vira
• Prijava preko AAI
• Izbira licenc

Pripravil: Tomaž Erjavec, Clarin.si

Prednosti deljenja podatkov

• spodbuja znanstvene raziskave in razprave,
• spodbuja inovacije in potencialno novo uporabo podatkov,
• vodi do novih sodelovanj med uporabniki podatkov in njihovimi
ustvarjalci,
• omogoča in poveča preglednost in odgovornost,
• spodbuja izboljšanje in preverjanje raziskovalnih metod,
• ni stroškov podvajanja zbiranja podatkov,
• povečuje vpliv in prepoznavnost raziskav,
• priznanje raziskovalca z uporabo in citiranje ter
• zagotavlja pomembne vire za izobraževanje in usposabljanje.

2. Odprti podatki

Znano?

… razmislek v dveh skupinah.

Podatke bomo še
uporabili v člankih.

Drugi bi lahko podatke
napačno interpretirali .

Varovanje/zaščita
podatkov.

Podatkovna baza je
prevelika.

Podatki niso zanimivi.

Nadlegovali nas bodo z
vprašanji.

Slaba kvaliteta podatkov.

Dobivali bomo
»spam«/nezaželeno
pošto.

Meni je vseeno, vendar
drugi niso za to.

Je preveč zakomplicirano.

Podatke bodo uporabili
prevaranti.

Mogoče bomo podatke v
prihodnosti želeli prodati.
''Open Data Excuse'' Bingo

2. Odprti podatki

Najpogostejši izgovori, zakaj podatkov ne bi delili…

2. Odprti podatki

Znano?

‚Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost
rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu
brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev.‘
(http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/)

2. Odprti podatki

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

Podlage za odprti dostop v znanosti
Načela in usmeritve OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih
podatkov (2007):
- pomaga maksimizirati raziskovalni potencial novih digitalnih tehnologij in

omrežij,
- zagotavlja večji izkoristek javnih sredstev vloženih v raziskovanje,
- pomeni potencialni vir znanja, ki je potrebno pri soočanju z izzivi, ki pretijo
človeštvu. (Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, OECD 2007)

Priporočilo Evropske komisije o dostopu do znanstvenih informacij in
njihovem arhiviranju (17. 7. 2012):
„Odprt dostop je ključni dejavnik politik držav članic pri zagotavljanju
odgovornih raziskav in inovacij, saj omogoča dostop do rezultatov raziskav za
vse, poleg tega pa tudi spodbuja angažiranje družbe.“
(Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information)

1) Na ravni držav članic EU:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Španija (zakon): Recommendations for the implementation of Article 37 of the
Spanish Science, Technology and Innovation Act: Open Access Dissemination,
Belgija: Brussels declaration on open access to Belgian publicly funded research,
Irska: Ireland: the transition to open access,
Portugalska (nac. politike): Portugal open access policy landscape,
Danska: Denmark's national strategy for Open Access,
Švedska: Proposal for national guidelines for open access to scientific information,
Avstrija: New Policy for Open Access and Publication Costs,
Norveška: Education, research and open access in Norway

Slovenija: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih
rezultatov

2. Odprti podatki

Spremembe

Podlage za odprti dostop v znanosti v Sloveniji
Jeseni 2014 je Univerza v Ljubljani sprejela:
• Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani

(Str. 2)

Podlage za odprti dostop v znanosti v Sloveniji
Jeseni 2015 Vlada RS potrdila:
• Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in
raziskovalnih podatkov v sloveniji 2015-2020

(str. 4)

(str. 6)

Spremembe na ravni EU

2) Obzorje 2020
2013: Pilot za raziskovalne podatke:
- upravičeni projektni stroški, na voljo tehnična in strokovna pomoč,
- so določena področja, ki sodelujejo v pilotu.
(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2013, str. 9, 11)

2017: Pilot za raziskovalne podatke:
- upravičeni projektni stroški, na voljo tehnična in strokovna pomoč,
- obsega vsa področja.
(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2016)

Pilot

Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020

Pilot za raziskovalne podatke
(Open Research Data Pilot H2020):
• Projekti v pilotu naj raziskovalne podatke shranijo (zaželeno) v
raziskovalno podatkovno središče: področni, institucionalni ali
centralizirani (v pomoč http://www.re3data.org/).
• Projekt naj zagotovi (po zmožnostih), da bodo raziskovalni podatki
tretjim na voljo brezplačno za: dostop, rudarjenje, izrabo,
reprodukcijo in razširjanje: kot učinkovit korak priporočajo, da se
podatke opremi s Creative Commons licenco (CC BY ali CC0).

• Projekt zagotovi tudi potrebne informacije o: orodjih in napravah, ki
so potrebne za preverjanje rezultatov (programska koda, algoritmi,
protokoli…).
(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2016, str. 10)

2. Odprti podatki

Okvirni program EU za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020

FAIR Data Principles

F - findable
A - accessible
I - interoperable
R- re-usable
Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, 26. 7. 2016
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