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Vabilo na delavnico za knjižničarje
Vabljeni na delavnico "ODPRTI RAZISKOVALNI PODATKI V DRUŽBOSLOVJU IN HUMANISTIKI", ki se bo odvila 18.
junija 2014, med 9.00 in 16.30 uro na FDV v Ljubljani.
Na delavnici bomo predstavnike znanstvenih knjižnic seznanili z osnovnim razumevanjem delovnega procesa v
podatkovnih središčih (Arhiv družboslovnih podatkov). Osnovni cilj delavnice je usposobiti knjižničarje z
univerzitetnih oddelkov in raziskovalnih inštitutov za podporo raziskovalcem pri iskanju raziskovalnih podatkov in za
podporo pri oddajanju podatkov v Arhiv družboslovnih podatkov. Udeleženci se bodo seznanili s prednostmi
odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in z modelom Načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki (Research
Data Management Planning).
Zaradi omejenega števila mest prosimo, da se na delavnico prijavite najkasneje do 11. junija 2014, in sicer na tem
naslovu: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
več »
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V torek, 6. maja 2014, je na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport potekala okrogla miza ob
izidu publikacije z naslovom Odprti
podatki: načrt za vzpostavitev
sistema odprtega dostopa do
raziskovalnih podatkov v Sloveniji.
Razprava, v kateri so o aktualni
tematiki razpravljali mag. Urban
Krajcar (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport), dr.
Franci Demšar (ARRS), dr. Stojan
Sorčan (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport), dr. Martin Čopič
(Univerza v Ljubljani), dr. Mojca

Projekt Data without Boundaries
(DwB) se je z začetkom maja 2014
prevesil v zadnjo četrtino, saj je do
njegovega zaključka manj kot 12
mesecev. V zadnjih treh letih se je
na področju dostopa raziskovalcev
do podatkov evropske uradne
statistike naredilo veliko pomembnih
korakov, vendar pa je nekaj dela še
vedno ostalo nedokončanega. Zato
je švicarski partner projekta FORS 7.
in 8. maja 2014 v idilični Lozani
organiziral predzadnji sestanek
delovnega področja št. 5, v katerega
je vključen tudi Arhiv družboslovnih

V ADP želimo spodbuditi k
intenzivnejšemu brskanju po naših
podatkovnih zbirkah. Vabimo vas, da
v našem katalogu poiščete raziskavo
Mladi in alkohol v Sloveniji (2007) in
nam sporočite, koliko vprašanih se
je strinjalo, da je zabava brez
alkoholnih pijač dolgočasna.
Prosimo, da nam odgovor sporočite
na: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
najkasneje do 1. junija 2014. Prvim
trem bomo po pošti poslali
simpatično in uporabno darilo.

Okrogla miza o Odprtih
podatkih

Aktivnost ADP v projektu ADP vabi k sodelovanju
DWB
v nagradni igri!

Kotar (Univerza v Ljubljani), dr.
Tomaž Erjavec (Institut Jožef
Stefan) in dr. Janez Štebe (ADP), je
objavljena na blogu ADP. več »

podatkov (ADP).
več »

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Deviacije na Slovenskem pred 100 leti

Raziskava je nastala leta 1986 kot del programa "Kriminologija" v izvedbi Inštituta za kriminologijo v Ljubljani. Z
raziskavo o deviacijah pred sto leti na Slovenskem so avtorji želeli ugotoviti ali se javno mnenje o t.im. grdem in
nemarnem vedenju ljudi s časom spreminja in če se spreminja, kako se spreminja. Primerjali so osemdeseta leta v
19. in v 20. stoletju. Na ta način so želeli poglobiti uvid v njihov tedanji čas (leto 1985) in v ravnanje ljudi v njem.
Raziskava je bila izvedena na podlagi analize vsebine člankov objavljenih v slovenskem dnevnem časopisju. več »

Stališča o korupciji 2009

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in
državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in
boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference in pristojnosti Komisije za
preprečevanje korupcije. več »

Evropska družboslovna raziskava 2008

Evropska družboslovna raziskava (ESS) je akademsko usmerjena, več državna raziskava, ki je potekala v več kot 30
državah. Trije cilji raziskave so: prvič - spremljanje in razlaga spreminjanja odnosa javnosti in vrednot v Evropi in
da razišče kako med seboj sodelujejo spreminjajoče se evropske institucije, drugič - spodbujanje in utrditev
izboljšane metode za navzkrižna merjenja nacionalnih raziskav v Evropi in zunaj nje, in tretjič - razvoj vrste
evropskih socialnih kazalnikov, vključno z nazorskimi kazalci. V četrtem krogu, raziskava zajema 31 držav in uporabi
najstrožjo metodologijo. več »
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