9. april 2014

Kaj pridobimo, če izročimo podatke Arhivu?
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 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 »

Napoved

Poročamo

Poročamo

Da bi knjižničarje usposobili za
prevzemanje novih vlog povezanih z
raziskovalnimi podatki, pripravljamo
delavnico, ki bo potekala v sredo,
18. junija 2014, na Fakulteti za
družbene vede v Ljubljani.
Z delavnico želimo znanstvene
knjižničarje seznaniti z okoljem
odprtih raziskovalnih podatkov ter jih
usposobiti za nudenje podpore
raziskovalcem pri iskanju
raziskovalnih podatkov in svetovanju
s področja smernic in vodil, ki
izhajajo iz Obzorja 2020.
Za več informacij smo na voljo na
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

V okviru projekta SERSCIDA smo se
v začetku aprila 2014 sestali v
Sarajevu, kjer se je naša pot pred
dvema letoma začela. Gostitelj je bil
Center za človekove pravice na
Univerzi v Sarajevu, ki je tudi
koordinator celotnega projekta.
Sestanek je bil prvotno namenjen
samo srečanju glavne projektne
skupine, vendar smo ga razširili še
na pogovor o delovnem paketu 5,
znotraj katerega je predvidena
priprava dokumentov in
infrastrukture za vzpostavitev
digitalnih servisov na področju
družboslovja.
več »

Iz ADP smo se udeležili delavnice z
naslovom Izdelava priporočil za
izboljšanje sistemov zbiranja
podatkov in njihove dostopnosti.
Delavnica je bila namenjena razpravi
o razpoložljivih virih podatkov s
področja migracij, o usklajenosti in
neusklajenosti posameznih
administrativnih virov, o njihovih še
neizčrpanih možnostih, pa tudi o
možnosti izvajanja raziskav, ki bi
prinesle zanesljive, ažurne in
primerljive podatke o migracijah.
več »

"Odprti raziskovalni
podatki v družboslovju
in humanistiki"

SERSCIDA: sestanek
projektne skupine v
Sarajevu
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Podatki s področja
migracij, trga dela in
demografije v JV Evropi

Vabimo vas k ogledu raziskav in uporabi podatkov:
Slovensko javno mnenje 2011 in 2012

Serijo raziskav Slovensko javno mnenje smo dopolnili s štirimi raziskavami: Slovensko javno mnenje 2011/1,
Slovensko javno mnenje 2011/2, Slovensko javno mnenje 2012/1 in Slovensko javno mnenje 2012/2. Raziskave so
vključene v različna mednarodna raziskovanja, kot so Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), Evropska
družboslovna raziskava (ESS), Mednarodna raziskava vrednot (WVS) in Mednarodna raziskava volilnih sistemov
(CSES). Posledično je tematika izredno raznolika, saj raziskave pokrivajo področja, kot so: družbene navade in
stališča, politične navade in stališča, okolje, zdravje in zdravstveno varstvo, delo in družina, vrednote, volilne
navade ter druge sorodne teme. več »

Geografski pogledi na družbo znanja, 2012

Raziskava temelji na geografski analizi povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji konkurenčnosti in
gospodarskimi učinki. V ospredju raziskovalnih zanimanj je geografska razporeditev razvojnih generatorjev, ki so
pogosto razlog regionalnih neenakosti. Namen projekta je preučiti prostorsko razprostranjenost družbe znanja v
Sloveniji na podlagi tehnično-tehnoloških, ekonomskogeografskih in regionalnogeografskih kazalnikov. več »

Politbarometer 2012

Raziskava Politbarometer zajema serijo raziskav, ki potekajo kontinuirano in merijo stališča o aktualnih razmerah v
družbi. V njej se skozi perspektivo javnega mnenja beležijo ocene delovanja vlade in državnih organov ter meri
zaupanje v institucije. V letu 2012 so bile izvedene tri raziskave in sicer v mesecih: januarju, juniju in septembru.
Poleg ponavljajočega sklopa vprašanj, so v raziskavi tudi aktualna vprašanja. več »
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