9. julij 2014

Posnetki z delavnice za knjižničarje
Vabimo vas k ogledu in poslušanju predavanj o procesu odpiranja raziskovalnih podatkov v Sloveniji in EU ter o
vlogi knjižničarjev pri tem. V goste smo povabili dva tuja predavatelja: Joy Davidson iz Digital Curation Centre (VB)
in Stuart Macdonalda iz Univerze Edinburgh (VB). Dogodek so s svojimi predavanji dopolnili tudi domači
predavatelji: Mojca Kotar iz Univerze v Ljubljani, Mirjam Kotar in Janez Jug iz Osrednje družboslovne knjižnice
Jožeta Goričarja (FDV) ter Janez Štebe in Sonja Bezjak iz Arhiva družboslovnih podatkov. Posnetki predavanj so
dostopni v rubriki ''Videolectures'' na povezavi: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_maj2014/

Poročamo

Poročamo

V ADP smo junija izvedli delavnico
za knjižničarje. Domačim in tujim
predavateljem je prisluhnilo 40
knjižničarjev in knjižničark, ki so
večinoma prišli z raziskovalnih in
univerzitetnih ustanov. S ciljem, da
se seznanijo z novostmi, povezanimi
z odprtim dostopom do raziskovalnih
podatkov v Sloveniji. več »

V ADP smo v študijskem letu
2013/2014 izvedli več delavnic, s
katerimi smo skušali uradne
statistike približati ciljni raziskovalni
skupnosti. Z delavnicami smo v
središče postavili Anketo o delovni
sili. Zadnjo med njimi smo izvedli v
mesecu maju na Fakulteti za
družbene vede.
več »

Vloga knjižničarjev pri
odpiranju raziskovalnih
podatkov

Zaključek delavnic
Uporaba mikropodatkov
Ankete o delovni sili

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Ali ste vedeli

... kaj morate kot
dajalec narediti za
izročitev raziskovalnih
podatkov?
Preverite, ali podatki ustrezajo
''kriterijem za sprejem v arhiv''.
Izpolnite in podpišite ''Izjavo o
izročitvi gradiva iz raziskave''.
Izpolnite obrazec ''Opis raziskave''.
Pripravite ustrezno urejene in
dokumentirane podatkovne
datoteke. Pripravite ostalo gradivo,
ki pomaga razbrati vsebino
podatkov. več »

Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013

Podatkovna datoteka je pripravljena, da prikazuje vlogo institucij kot temelja družbene in ekonomske aktivnosti. Več
kot trideset uveljavljenih institucionalnih kazalcev je razvrščenih v tri homogene skupine formalnih institucij: pravno,
politično in ekonomsko, ki v veliki meri popolnoma določajo formalno institucionalno okolje države. Izračunana je
latentna kvaliteta institucij znotraj vsake skupine, in sicer za vse države po svetu za vsako leto posebej. Na podlagi
tega je predlagana razvrstitev držav na pravni, politični in ekonomski Svetovni lestvici kvalitete institucij (SLKI), na
kateri lahko se lahko sledi relativnemu napredku ali nazadovanju izbrane države. Izračunani latentni kazalci treh
dimenzij institucij so še posebej uporabni v analizi z longitudinalnimi podatki. Podatkovna zbirka kvalitete institucij,
ki pokriva do 197 držav in ozemelj v obdobju od 1990 do 2010, je zato dostopna na spletni strani ADP. več »

Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta

Poslanstvo ankete je podati izčrpen in podroben vpogled v značilnosti, obnašanje in stališča uporabnikov interneta v
Slovenji. Omogočila bo tudi vrsto metodoloških raziskav v okviru projekta Metodologija spletnega anketiranja.
Vsebina in struktura ankete sta podobni kot v letu 1998, le da je anketa tokrat bistveno bolj kompleksna, bolj
strukturirana in tudi obsežnejša. Nanjo se je odzvalo preko 14.4000 anketirancev. več »

Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984

Prvi tematski sklop je opis družinske situacije v respondentovem otroštvu (do 15. leta), vključno z izobrazbo očeta
in matere. Sledijo podatki o selitvah. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja, lastništvo in karakteristike
pogojev bivanja. Poglavje o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini; motnje
v bivalnem okolju; stike s sosedi. Vključene so tudi: podrobna sestava gospodinjstva, izvenšolske aktivnosti otrok,
način varstva in čas, ki ga preživijo z respondentom, vzgojni problemi, poklic in izobrazba partnerja. Podrobna so
vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, zdravstvenih navadah, zdravljenju, kvaliteti zdravstvenih
uslug, vprašanja o kajenju in pitju alkoholnih pijač. Zaposlitev, delovni pogoji, zaslužek, odnos do nadrejenih,
brezposelnost, iskanje druge zaposlitve predstavljajo posebno področje ocenjevanja kakovosti delovnega življenja.
več »
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