10. januar 2017

Vabimo na delavnico: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti
dostop, 18. 1. 2017
V ADP znova organiziramo delavnico o ravnanju z raziskovalnimi podatki. Raziskovalce in študente družboslovja in
humanistike vabimo, da se nam pridružite v sredo, 18. januarja 2017, v čitalnici Centralne tehniške knjižnice v
Ljubljani. Na delavnici bomo posebno pozornost namenili Načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki oz. data
management plan. Delavnica je brezplačna, vendar je obvezna predhodna prijava. Več »

Vabimo na okroglo mizo: Etika v znanosti s poudarkom na varstvu
osebnih podatkov, 12. 1. 2017
V četrtek, 12. januarja 2017, od 12. do 14. ure vas vabimo na okroglo mizo o etiki v znanosti. Posebno pozornost
bomo namenili novi EU Uredbi o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov , ki bo začela veljati maja 2018. V središče bomo postavili vprašanje zaščite interesa raziskovalne
skupnosti pri prilagajanju slovenske zakonodaje Več »

Poročamo

Klinarjevo priznanje

Obveščamo

V okviru Slovesnosti ob 55. letnici
FDV, ki je potekala 5. decembra
2016, sta bili med drugim podeljeni
tudi priznanji Klinarjevega sklada za
delo na podatkih iz Arhiva
družboslovnih podatkov.
več »

Mag. Živa Broder, prejemnica
priznanja Klinarjevega sklada za delo
na podatkih iz ADP, je v prispevku
predstavila vsebino svojega dela in
možnosti rabe podatkov iz arhiva.
več »

Research Data Journal for the
Humanities and Social Sciences (RDJ)
je za zdaj edina podatkovna revija za
družboslovje in humanistiko. Revija je
odprtodostopna in izhaja v e-obliki.
več »

Priznanji Klinarjevega
sklada 2016 za delo na
podatkih iz ADP

Sindikalno gibanje v
Sloveniji od
osamosvojitve do danes

Izšla je prva podatkovna
revija za družboslovje in
humanistiko

Ali ste vedeli, lahko ADP spremljate tudi preko družabnih omrežij?
Facebook: Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov
Twitter: @ArhivPodatkov
Slideshare: Arhiv družboslovnih podatkov

V ADP so na voljo naslednje raziskave:

Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in
ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske
preference. Tokratna meritev je potekala v zoženem obsegu longitudinalnega dela raziskave Politbarometer,
aktualno povpraševanje pa je bilo osredotočeno na problematiko strankarskih preferenc v času pred sprožitvijo
formalne volilne kampanje v okviru predčasnih volitev poslancev v Državni zbor 13. julija 2014. več »

Prehranjevalne navade v Sloveniji

Prvi sklop vprašanj se nanaša na prehranjevalne navade v gospodinjstvu anketiranca. V njem so vprašanja glede
pogostosti uživanja dnevnih obrokov, pripravi in nakupu hrane ter izdatkih za njen nakup. Drugi sklop vprašuje po
osebnih prehranjevalnih navadah. V tem sklopu najdemo najprej vprašanja o nakupovalnih navadah anketiranih
oseb, ki jim sledijo vprašanja v zvezi z njihovim prehranjevanjem. Na začetku je nekaj vprašanj glede pomena
izbranih lastnosti hrane za vsakodnevno prehrano anketiranih oseb. Temu sledijo vprašanja v zvezi z njihovimi
prehrambenimi navadami, ki ga zaključi blok vprašanj glede pogostosti uživanja posameznih vrst živil. Na koncu pa
so vprašanja glede uporabe gotove oz. napol pripravljene hrane in odnosa do kuhanja. Zadnji sklop predstavljajo
demografska vprašanja. več »

Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta,
mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega
mnenja

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 »

Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju

Raziskava Potrebe mladih po informacijah in participaciji raziskuje seznanjenost mladih z informacijami, ki so
pomembne za njihov osebni in socialni razvoj, njihovo aktivno sodelovanje v sodobni družbi ter vpliv sodobnih
informacijskih tehnologij pri tem. Osredotoči se na vzorec adolescentov iz ljubljanske regije. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
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Guidelines on FAIR Data Management in Horizon
2020
Finnish Social Science Data Archive
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