10. junij 2015

Priročnik »Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop«
Vse več financerjev raziskav in tudi revij zahteva odprti dostop do znanstvenih rezultatov financiranih z javnimi
sredstvi. V Arhivu družboslovnih podatkov smo izdali priročnik, ki bo v pomoč vsem, ki se odločajo, da bi podatke
delili z drugimi raziskovalci na način, da jih predajo v skrbništvo v Arhiv družboslovnih podatkov ali v kakšno drugo
podatkovno središče.
Priročnik je na voljo brezplačno v tiskani in digitalni obliki.
Več »

Iščemo študenta/ko – programerja/ko
V svoj kolektiv vabimo študenta/ko računalništva, informatike ali sorodne smeri za mesto programerja/ke.
Zainteresirani kandidati naj svojo prijavo z življenjepisom pošljejo po elektronski pošti na naslov
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si, do 30. 6. 2015.
Več »
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Poročamo

Poročamo

Na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport se je v drugi
polovici maja odvil še en dogodek
v smeri odpiranja rezultatov
znanstvenih del. NUK, CTK in UKM
so gostile več uglednih
predavateljev, ki so osvetlili različne
vidike odprtega dostopa.
več »

Pod okriljem programa SCOPES –
Scientific cooperation between
Eastern Europe and Switzerland, ki ga
finančno podpira Švicarska
znanstvena fundacija, se med 1.
majem 2015 in 30. aprilom 2017
izvaja projekt SEEDS -South-Eastern
European Data Services. ADP sodeluje
v projektu kot partner.
več »

11. maja 2015 je v sejni sobi Inštituta
za novejšo zgodovino potekala
predstavitev odprtega dostopa do
rezultatov javno financiranih raziskav,
ki sta jo v okviru nacionalne iniciative
DARIAH-SI pripravila Inštitut za
novejšo zgodovino in
Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in
umetnosti. več »
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Ali ste vedeli..

Konzorcij evropskih arhivov
družboslovnih podatkov, katerega
član je tudi ADP, ima novo spletno
stran. Prenovljena podoba
omogoča boljšo preglednost in

Pod okriljem Arhiva RS je 27. maja
2015 v prostorih Ministrstva za
kulturo potekala konferenca ob
zaključku projekta izgradnje e-ARH.si.
V projektu so razvijali spletno storitev

V ADP lahko prispevate različne s
podatki podprte vodiče ali primere
predavanj na vsebinske teme ali na

Praktični vidiki
objavljanja

CESSDA: prenovljena
podoba

Projekt SEEDS: Širitev
arhivov v JV Evropi

e-ARH.si – SLOVENSKI
ELEKTRONSKI ARHIV

DARIAH-SI Odprta
dostopnost

da lahko v ADP
prispevate tudi učna
gradiva?

hitrejši dostop do informacij. Poleg
dostopa do CESSDA podatkovnega
kataloga je na voljo še vrsta
koristnih in uporabnih informacij za
raziskovalce. več »

sprejemanja in nadaljnje uporabe
izbranih oblik arhivskega e-gradiva.
več »

temo razvijanja statističnih in
metodoloških spretnosti. Takšna eučna gradiva bodo nato na voljo
našim uporabnikom kot pripomoček za
učenje statističnih in metodoloških
pristopov pri delu s podatki.
več »

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij
na prenos znanja, 2014

Raziskava proučuje povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in prenosa znanja v okviru majhnih in
srednje velikih visokotehnoloških podjetij. Na temelju predpostavk in izhodišč, ki so bila temeljito obdelana v sklopu
programske skupine in temeljnega projekta, je bil izdelan vprašalnik za polstrukturirani intervju, s katerim je bilo
opravljenih enajst intervjujev s predstavniki enajstih majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij (VTP). več
»

Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih, 1994

Namen raziskave je ugotoviti stališča do samomorov nasploh ter hkrati prepoznati vzroke za samomorilne poskuse.
Raziskava se ukvarja s stališči o samomorilnosti na nivoju posameznika, "najbližje osebe" ter ljudi nasploh. Cilj
raziskave je ugotoviti kateri sklop dejavnikov (socialni, zdravstveni, psihološki) najbolj vpliva na samomorilne
poskuse. več »

Stanovanjska anketa 2005: Razvojno-raziskovalni projekt

Stanovanjska anketa 2005 daje posnetek stanja in trendov na področju stanovanjske oskrbe gospodinjstev v
Sloveniji. Skuša artikulirati ključna sodobna razvojna vprašanja stanovanjske oskrbe ter identificirati probleme in
razvojne potenciale na tem področju - kako ljudje danes shajajo v svojih stanovanjih in stanovanjskih okoljih, v
razmerah prevladujoče stanovanjskega trga; pri čem in s čim bi jih lahko stanovanjska politika učinkovito podpirala;
kje se danes izrisuje 'kakovostni napredek' stanovanjske oskrbe. več »
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