11. junij 2014

VABILO ZA KNJIŽNIČARJE
Arhiv družboslovnih podatkov in Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, FDV, prirejata posvet z naslovom
''Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev''. Posvet sestoji iz
dveh delavnic:
Delavnica 1: Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki (ADP)
Delavnica 2: Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju (ODKJG OSICD)
Več o posvetu »

Poročamo

Poročamo

Ali ste vedeli

ADP je sodeloval pri organizaciji in
izvedbi konference o vzpostavljanju
družboslovnih podatkovnih arhivov
na območju Srbije, Hrvaške ter
Bosne in Hercegovine. Poleg
predstavnikov ADP so se iz Slovenije
konference udeležili tudi predstavniki
MIZŠ, SURS in CJMMK. več »

V organizaciji NUK je v začetku
junija potekal kongres posvečen
digitalnim vsebinam, njihovemu
nastanku, hranjenju in dostopu.
Kongresa so se udeležili predstavniki
muzejev, arhivov, galerij, knjižnic in
drugih sorodnih ustanov, ki skrbijo
za kulturno dediščino. S tremi
prispevki je aktivno sodeloval tudi
Arhiv družboslovnih podatkov.
več »

ADP sodi v široko in razgibano
mrežo znanstveno-informacijskih
centrov, ki med svojimi storitvami
ponujajo bibliografske zbirke,
informacije o tekočih znanstvenih
projektih ter se ukvarjajo s
strokovnimi vprašanji s področja
dokumentacije raziskav, empiričnega
družboslovnega raziskovanja,
metodologije in statistike ipd.
več »

Zaključna konferenca
projekta SERSCIDA v
Sarajevu

Kongres DIGITALNE
VSEBINE: nastanek,
hranjenje, dostop

... da je ADP del mreže
znanstvenoinformacijskih centrov?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti

Osnovni namen raziskave Slovenska mladina 2013 je bil pridobiti celostno sliko o življenju slovenske mladine (med
16. in 27. letom starosti). Podobno kot raziskava v 2010, tudi študija Mladina 2013 predstavlja konceptualno in
metodološko nadaljevanje tradicije raziskovanja mladih v Sloveniji, z nekaterimi podrobnejšimi dodelavami. Kot
osnova za oblikovanje metodološkega pristopa so bile uporabljene že opravljene študije mladih v Nemčiji
(Hurrelmann et al., 2002, 2006), ter pristopi in koncepti, ki se pojavljajo v dosedanjem raziskovanju mladih v
Sloveniji od leta 1985 naprej. Študija Mladina 2013 in številne objave, ki so na njej temeljile, ponujajo vpogled v
življenje, stališča in vedenje ne le slovenske mladine, temveč tudi mladih iz dveh drugih držav Zahodnega Balkana:
Hrvaške (IDIZ-FES Croatian 2012 Youth Study) in Kosova (IDRA-FES Kosovo 2012 Youth Study). Poleg tega so bili
v okviru naše raziskave za namene primerjav uporabljeni tudi nemški podatki (Shell 2010 German Youth Study).
Primerjalna narava raziskave Mladina 2013 ponuja dragocene ugotovitve na področju študij mladin in si tako
prizadeva delno zapolniti raziskovalno vrzel na območju postkomunističnih držav. več »

Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o
vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine

Namen raziskave je raziskati stališča občanov mariborskih občin o delovanju in možni preureditvi organiziranosti
občin v mariborskem družbenem prostoru. Raziskava stališč je usmerjena predvsem na: stališča občanov do
razdelitve Maribora na šest občin v letu 1982; percepcija ravni odločanja o osnovnih vprašanjih, ki zadevajo
občane; stališča o ponovni preureditvi oz. združitvi mariborskih občin; stališča o razvojnih problemih Maribora;
pogledi na razvojne perspektive Maribora; vključenost občanov v obstoječ sistem komunalne samouprave;
vključenost občanov v kulturno življenje mesta ter stališča občanov o ekologiji. več »

Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji

Namen raziskave je bil proučiti problematiko samostojnih inovatorjev, ki je tudi v mednarodnem merilu relativno
malo raziskana. Informacije so bile zbrane z osebnimi intervjuji posameznih inovatorjev pa tudi z organizacijo
fokusne skupine, kjer so poleg inovatorjev sodelovali tudi predstavniki nekaterih pomembnejših državnih institucij,
ki so odgovorne ali imajo vpliv na nacionalni inovacijski sistem in razvojne strategije. več »
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