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Mikropodatki popisov prebivalstva Slovenije 1830-1931
Andrej Pančur iz Inštituta za novejšo zgodovino je predstavil možnosti dostopa do mikropodatkov historičnih
popisov prebivalstva v Sloveniji.
Več »

Poročamo

Delavnica o stalnih identifikatorjih
pod okriljem konzorcija CESSDA
18. in 19. februarja 2016 je v organizaciji GESIS in
pod okriljem konzorcija CESSDA v Koelnu potekala
delavnica o stalnih identifikatorjih. Udeležili smo se je
tudi iz ADP.
več »

Predstavljamo

Delavnica SEEDS v Ljubljani
V začetku februarja 2016 so se v Ljubljani srečali
predstavniki partnerskih držav projekta SEEDS ter se
udeležili usposabljanja za arhiviranje raziskovalnih
podatkov.
več »

Poročamo

Ali ste vedeli..

ADP je v letu 2015 skupaj s štirimi evropskimi arhivi
družboslovnih podatkov organiziral usposabljanje za
doktorske študente. O tem piše Veerle Van Den
Eynden iz UK DA. več »

V njej najdete nekaj osnovnih informacij na temo
odprtega dostopa do podatkov in naših storitvah.
Zloženko si lahko brezplačno prenesete in natisnete.
več »

Ravnanje z raziskovalnimi podatki
moraš imeti rad

da ima ADP svojo predstavitveno
zloženko?

Izšlo je poročilo: ‘Preserving Social Media’
V začetku leta 2016 je izšlo poročilo Technology Watch Report z naslovom ‘Preserving Social Media’. Poročilo cilja
na tiste, ki jih zanima arhiviranje družbenih omrežjih, tako za raziskovalne potrebe kakor tudi za potrebe ohranjanja
kulturne dediščine. Avtorica Sara Day Thomson je delo izdala pod okriljem Digital Preservation Coalition.
Več »

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Pravice zaposlenih, 2001

Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje anketiranih o pravicah zaposlenih v primerjavi s tistimi pred
osamosvojitvijo, pa tudi mnenje o tem, kdo bi moral najbolj skrbeti za pravice zaposlenih. Raziskava preučuje tudi
mnenje anketirancev o obsežnosti socialnih razlik v Sloveniji in varnosti zaposlitve anketiranega. več »

Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih

Raziskava je kvantitativna študija vrednotnih usmeritev, problemov in aktivnosti mladostnikov in mladostnic v
Sloveniji. Mladina 1993 je bila prva resnejša raziskava mladostniške populacije v času velikih družbeno ekonomskih
sprememb v Sloveniji. Konceptualno se je navezovala na Mladino '85 in na Shellove raziskave nemške mladine. več
»

Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije, 1998

Raziskava je zajela stališča svetnikov DS RS o delu v preteklem mandatu, o načinih dela, metodah dela in zbrala
ocene učinkovitosti in uspešnosti njihovega dela in posameznih oblik DS RS. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop
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