12. november 2014

VABILO: Seminar za raziskovalce
Arhiv družboslovnih podatkov v sredo, 10. decembra, organizira seminar z naslovom "Priprava raziskovalnih
podatkov za odprti dostop". Na seminarju bodo predstavljena vodila in smernice za načrtovanje ravnanja s podatki,
kakor jih predpostavlja novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorja 2020. Udeleženci se bodo
seznanili tudi s tem, katere podporne storitve so jim na voljo pri pripravi načrta ravnanja s podatki.
Posebej poudarjamo, da bodo dogodek obogatili trije predavatelji iz Velike Britanije, ki velja za najnaprednejše
okolje, kar zadeva ravnanje z raziskovalnimi podatki. Ker je število udeležencev omejeno, priporočamo, da se na
dogodek čim prej prijavite in si tako pravočasno zagotovite mesto.
Več o seminarju »

Konferenca

Poročamo

Letošnja konferenca se je odvila na Ibizi, ki je sicer
bolj kot po zaščiti podatkov znana po elektronski
glasbi, divjih zabavah in lepih plažah. Vendar pa je v
terminu od 17.-19. septembra postregla tudi z zelo
zanimivimi predstavitvami s področja zaupnosti v
podatkovnih bazah. S prispevkom je sodeloval tudi
ADP! več »

V organizaciji Ministrstva za javno upravo je potekala
predstavitev Odpiranje podatkov javnega sektorja.
Uvodnemu nagovoru ministra in predstavitvam
slovenskih akterk je sledila predstavitev Michiela De
Keyzerja, ki je udeležence seznanil z osnovimi pojmi in
načeli odpiranja podatkov javnega sektorja.
več »

Poročamo

Ali ste vedeli

Univerzitetna knjižnica Maribor in Centralna tehniška
knjižnica Univerze v Ljubljani sta organizirali posvet na
temo Odprti dostop na Univerzi v Mariboru. Osrednji
del dogodka je bilo predavanje dr. Wolframa
Horstmanna iz Univerze v Bielefeldu.
več »

V ADP so na voljo podatki in spremljajoče gradivo
najpomembnejših slovenskih družboslovnih raziskav.
Uporabniki lahko podatke in gradivo pregledujejo
neposredno na spletu. Za opravljanje statističnih analiz
pa je potrebna registracija v ADP. Pred registracijo se
je potrebno seznaniti s pogoji in omejitvami rabe
podatkov
več »

Privacy in Statistical Databases

Posvet o odprtem dostopu v
Mariboru

Odpiranje podatkov javnega sektorja

... kakšni so pogoji in omejitve rabe
podatkov v ADP?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Slovensko javno mnenje 2013

Raziskava Slovensko javno mnenje 2013 je sestavljena iz treh sklopov: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta,
mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Prva dva sklopa spadata v
mednarodni program ISSP (Internation Social Survey Programme), ki letno pokriva pomembne teme
družboslovnega raziskovanja in predstavlja sodelovanje 47-ih držav. V to raziskavo sta vključena ISSP sklopa za leti
2013 in 2014. Tretji sklop raziskave pa vključuje standardni aktualen nabor vprašanj serije raziskav Slovensko javno
mnenje. Več »

Deviacije na Slovenskem pred sto leti, 1986

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 »

Alpe - Jadran regije, 1990

Cilj raziskave je bil pridobiti podatke o regionalni in nacionalni identiteto prebivalcev Koroške, Slovenije in FurlanijeJulijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen je odnos in kolikšno je sodelovanje med njimi. Raziskovalce je
zanimalo hkrati, kateri zgodovinski dogodki so vplivali oz. kako so vplivali na odnos med izbranimi narodi znotraj
prostora Alpe-Jadran. več »

Delovnopravna zakonodaja, 2001

Namen raziskave je bil ugotoviti mnenja anketiranih o socialnem položaju delavcev v zadnjih letih, v primerjavi s
tistim pred osamosvojitvijo; stališča anketiranih do aktualnega vprašanja priprave novega zakona o delovnih
razmerjih, ki predvideva obveznosti zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja oziroma zmožnosti (možnosti
odpusta iz osebnih razlogov). več »
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