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Profil:
Arhiv družboslovnih podatkov kot področno podatkovno središče:
• Prevzema raziskovalne podatke zanimive za druge, jih ovrednoti,
opremi z metapodatki, dolgotrajno ohranja z namenom
zagotavljanja dostopa;
• Uporabniki so podatke ob uporabi dolžni citirati v seznamu
literature.
• Podatki, predani v ADP, štejejo kot znanstveni rezultat pri
habilitacijah in pri vrednotenju projektov.

Kaj so podatki?

Raziskovalni podatki so, glede na Načela in usmeritve
OECD, na splošno digitalno berljivi zapisi o dejstvih, ki
predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje
in ki v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot ustrezno
sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj.

(Štebe, Bezjak, Lužar, 2013)

Npr. podatkovne datoteke, prepisi intervjujev, avdio in
video zapisi, …

Klasifikacije raziskovalnih podatkov s področja
druţboslovja: glede na izvor
Akademski
• Primer: Slovensko javno

mnenje 2013: Mednarodna
raziskava Nacionalna
identiteta, mednarodna
raziskava Razumevanje vloge
državljana in Ogledalo javnega
mnenja [datoteka podatkov].

•

•

•

•

Namen: Nova
družboslovna spoznanja
(preverjanje in gradnja
teorij)
Tipične spremenljivke:
nacionalni ponos,
predsodki do
priseljencev…
Kakovost: Visoko
metodološko in vsebinsko
izpopolnjena
Uporabnost: Široka, za
različne namene,
primerjalni podatki vsakih
nekaj let

Uradni

Komercialni

•

Popis prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v RS v letu
2002 : Vzorec
mikropodatkov za javno
uporabo : 5-odstotni
vzorec posameznikov,
stanovanj in stavb
[datoteka podatkov].

•

Mednarodna
javnomnenjska
raziskava EU INDEX
2003-2006:
Kumulativna
datoteka drugih
štirih izvedb
[datoteka
podatkov].

•

Ugotavljanja stanja
in sprememb, npr.
migracije
Najvišja kakovost
(kriterij za druge
glede demografskih
struktur)

•

Stališča o EU,
kako bi glasoval
na referendumu
Priložnostna
raziskava,
ustrezne
kakovosti, omejen
nabor problemov

•

•

Dostop do podatkov: mikropodatki, surovi podatki
Mikropodatki so datoteke, ki vsebujejo večje število enot čim bolj nizke ravni, ki
omogočajo različne načine analiziranja podatkov (podjetje, posameznik) in večje število
spremenljivk, ki vsebujejo podrobne klasifikacije
Ločimo lahko dostop na vnaprej rezerviranem mestu:
• Varne sobe, oddaljeni dostop (ScUF - datoteka za delo v zavarovanih pogojih)
• Izvajanje analiz od daleč (NESSTAR katalog)
Prevzem datotek na svoj računalnik:
• Datoteke za javno rabo PUF
• Datoteke za znanstveno rabo SUF
• Univerzitetne (CAMPUS) datoteke namenjen poučevanju
(Primerjaj http://www.forschungsdatenzentrum.de/en/data_access.asp )

Primer:
Raziskava Anketa o delovni sili 2010, anonimizirana verzija podatkovne
datoteke, dostopna preko ADP - ADP je v sodelovanju s SURS pripravil anonimizirano
verzijo podatkovne datoteke Ankete o delovni sili 2010. Mikropodatki so namenjeni
distribuciji preko ADP. Ohranjenih je bilo kar se da veliko spremenljivk za širok krog
uporabnikov, ki zadoščajo za večino preprostih kot tudi bolj zahtevnih raziskovanj na tem
področju. Do anonimizirane verzije mikropodatkov imajo namreč ob poenostavljeni
registraciji preko ADP dostop tudi drugi uporabniki (npr. študentje, laična javnost), ne le
registrirani raziskovalci.

Nekateri podatkovni tipi (s področja druţboslovja in
humanistike)
•
•
•

•
•
•

•

Kvantitativni (anketni, registrski ipd.) ter kvalitativni (večmedijski, posnetki
in prepisi intervjujev, fokusne skupine, dokumenti…)
GIS, prostorski podatki, povezani z zemljevidi
Omrežja:
• Anketni podatki o prijateljskih omrežjih: npr. Kakovost merjenja
egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov].
• Družabna omrežja (Facebook, Twitter… - Področje „Big data“)
Eksperimentalni podatki (npr. s področja psihologije, pedagogike)
Longitudinalni podatki (časovne serije, raziskava kohort, panelne raziskave)
Podatki s področja arheologije, zgodovine (SiStory), etnologije
(DOKUMENTACIJA IN ETNOLOŠKI INFORMACIJSKI LABORATORIJ
na FF, Inštitut za slovensko narodopisje, Avdiovizualni laboratorij),
(etno)muzikologije (Glasbenonarodopisni inštitut pri ZRC SAZU)
Jezikovni viri in servisi, literarnozgodovinske zbirke…
•

Sodelovanje družboslovne in humanistične infrastrukture smo predstavili v
prispevku ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja. 2014. Nastavki odprtih podatkovnih
zbirk kot podlaga za družboslovno in humanistično raziskovanje. Glasnik
Slovenskega etnološkega društva, Slovensko etnološko društvo, 54 / 1,2, 816, Ljubljana, Slovenija (2014).

- Je do nedavnega delovala kot prostovoljno zdruţenje nacionalnih
podatkovnih arhivov s področja družboslovja / 21 članic

CESSDA se je preoblikovala v ERIC
Slovenija na nacionalni ravni sledi prioritetam evropskega
raziskovalnega prostora in je tako dodala vključitev v konzorcij
CESSDA med prioritete v Načrtu razvoja raziskovalnih
infrastruktur za obdobje 2011 – 2020. Slovenija je med prvimi 11
članicami, ki so podpisale Memorandum o soglasju, in ADP nastopa kot
izvajalka storitev za Slovenijo.
Vključeni v CESSDA bodo tako lahko deležni številnih bonitet
povezovanj obenem pa bodo morali prevzeti določena pravila.

Mednarodna vpetost

CESSDA – Svet evropskih arhivov druţboslovnih podatkov

Arhiv druţboslovnih podatkov
• je prototip razvite podatkovne infrastrukture je delovanje
podatkovnega središča za družboslovje, povezan v mednarodno
enoto CESSDA, za katero opravlja nacionalne podatkovne storitve
• obstoj močnega področnega podatkovnega središča zagotavlja
kritično maso ohranjanja in razvijanja strokovnega znanja za
ravnanje s podatki
• ADP dajalcem podatkov ponuja podrobna navodila in obrazce za
pripravo in oddajanje podatkov v arhiv ter občasna
usposabljanja/seminarje za pripravo podatkov
• ADP izvaja usposabljanja za uporabnike podatkov in nudi
individualno pomoč po potrebi

• 16 let
• več kot 600 raziskav
• sodeluje pri vzpostavljanju družboslovnih arhivov na Balkanu
(SERSCIDA, SEEDS) in pri dostopu do uradnih podatkov (DwB)

Ţivljenjski krog podatkov






distribucija podatkov
kontrola dostopa
avtorske pravice
promocija podatkov

 interpretiranje
podatkov
 produciranje rezultatov
/ publikacije

 hramba podatkov v
priporočenih formatih
 na priporočenih medijih
 priprava varnostne
kopije
 priprava metapodatkov
in dokumentacije
 arhiviranje podatkov

 načrtovanje raziskovanja
 načrt ravnanja s podatki

 zbiranje
 zajem in priprava
metapodatkov

 vnos podatkov, digitalizacija,
transkript
 preverjanje veljavnosti,
čiščenje podatkov
 anonimizacija
 opis podatkov

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP)
NRRP je način za zagotavljanje tehnične in pravne ustreznosti
podatkov, preden so oddani v podatkovno središče.
Minimalne skupne zahteve, ki naj veljajo, če želimo zagotoviti
dolgotrajni dostop do raziskovalnih podatkov:
•
•
•
•
•
•
•

Načrtovati, kdo, kdaj in kako bo ravnal s podatki.
Podpirati večjo učinkovitost in kakovost v fazah ustvarjanja in dokumentiranja podatkov.
Zagotoviti etično in pravno skladnost: etična vprašanja, avtorske pravice, intelektualna lastnina.
Skrbeti za hranjenje podatkov že med izvajanjem raziskave.
Načrtovati oddajo/predajo podatkov (mesto oddaje, upoštevati zahteve podatkovnih središč).
Zagotoviti, da je načrt ravnanja s podatki skladen s področnimi normami, krovnimi politikami in
politikami dotičnih ustanov.
Opredeliti pomen dolgotrajne hrambe: izbor in načrt hranjenja

Napredne politike vključujejo NRRP kot obvezni del
raziskovalne dokumentacije ob prijavi projekta, ki kandidira za
javna sredstva.
• EU: Odprti dostop do raziskovalnih podatkov del pilota H2020
• Slovenija: Delovna skupine za pripravo akcijskega načrta za
vzpostavitev odprtega dostopa pri Ministrstvu

Podatkovno središče
Napredne politike opredelijo primerno mesto za dolgotrajno
hrambo in dostop.
Je vezni člen med ustvarjalci podatkov in uporabniki podatkov:
- zagotovi podporno podatkovno infrastrukturo in podatkovne storitve
- je področni ekspert za podatke in spremljajoče gradivo
'Podatkovno središče podatke skupaj s spremljajočo dokumentacijo najprej pregleda in ovrednoti po
vnaprej opredeljenih kriterijih pomena za znanost in skladno s poslanstvom podatkovnega središča. V
primeru, da podatki zadostijo merilom izbora, jih podatkovno središče kot primarno priporočeno mesto
predaje prevzame v digitalno skrbništvo in zagotovi ustrezen trajen dostop, obenem pa se ustvarjalcu
podatkov dodeli točke v bibliografiji za podatkovno objavo.‘ (Štebe, Bezjak, Lužar 2013, 148)

Seznami podatkovnih središč:
• DataCite: http://www.datacite.org/repolist
•

Registry of Research Data Repositories: http://www.re3data.org/

IZROČANJE RAZISKOVALNIH PODATKOV V ADP
V ADP sodijo visokokakovostni raziskovalni podatki, ki so zanimivi in
primerno pripravljeni za nadaljnje analize.
Postopek izročanja raziskovalnih podatkov v ADP gre po naslednjih
korakih:
1. preverimo merila za sprejem podatkov v
ADP,
2. eventuelno izpolnimo obrazec za
evidentiranje raziskave,
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/

Kriteriji za sprejem v ADP
Dolgotrajno shranjevanje podatkov zahteva dodatne napore in stroške
za pripravo v obliki, ki omogoča njihovo nadaljnjo uporabo. Ti so
upravičeni ob prihranku, ki ga predstavlja večkratna uporaba podatkov.
Osnovni kriterij za presojo je bodoči potencial uporabe:
- vsebinsko bogastvo podatkov v smislu ustreznosti konceptualizacije in
tematskega dopolnjevanja zbirke ADP, enkratnost in neponovljivost ali
samo ob velikem dodatnem naporu;
- izpopolnjenost uporabljenih metod, celovitost in ustreznost podatkov
in dokumentacije za nadaljnje analize;
- ustreznost formatov, enostavno procesiranje in uporaba;
- dajalec avtorsko razpolaga s podatki in je pripravljen podatke izročiti
arhivu za razširjanje, ustrezno izpolnjene etične zahteve glede
varovanja zasebnosti;
- podatki spremljajo publikacijo, imajo zgodovinsko ali znanstveno
vrednost;
(http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/)

Glej tudi (Evaluating Research Data 2012) in NERC Data Value Checklist.

Izbor na podlagi kakovosti
Prednostno se v arhiv uvrstijo:
(1) najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije,
metodološko ustrezne; (2) teoretsko ali praktično pomembne raziskave, ki zapolnjujejo
raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo
dolgoročno vrednost za znanost; (3) teoretsko ali praktično pomembne raziskave,
omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne.
Prevzeti podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS.

Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno
interpretacijo podatkov?

Podatki

Vprašalnik

Šifrant

RAZISKAVA
Ustrezno
dokumentacijo METAPODATKI
 potrebe sekundarne
analize
 boljša preglednost nad
raziskovalnimi podatki
 lažje iskanje po podatkih

Teoretska podlaga
raziskovanja

…

Za sprejem podatkov (SIP) v ADP potrebujemo
1. Obrazec za opis raziskave po metapodatkovnem DDI standardu
2. Izpolnimo in podpišemo izjavo o izročitvi: www.adp.fdv.unilj.si/za_dajalce/
3. Uredimo in dokumentiramo podatke, pripravimo ostalo
spremljajoče gradivo

1. Izpolni obrazec
Opis raziskave.

Kaj so metapodatki v ADP?








Avtor
Producent
Finančna podpora
Serija
Vsebinska področja
Povzetek








Čas zbiranja podatkov
Časovno pokritje
Geografsko pokritje
Enota za analizo
Populacija
Kdo je opravil zbiranje
podatkov







Tip vzorca
Uteževanje
Citiranje
Sorodne raziskave
Vprašalniki in povezano
gradivo

2. Izpolni in
podpiše Izjavo o
izročitvi gradiva iz
raziskave
(v dveh izvodih)

3. Pripravi ustrezno urejene
in dokumentirane podatkovne
datoteke.
V pomoč:
Priporočila za urejanje
podatkovne datoteke.
Priložen naj bo vprašalnik, poleg
elektronske kopije tudi tiskana
kopija
Ostalo gradivo, ki pomaga razbrati
vsebino podatkov, kot so: šifrant,
kodirna knjiga, izpis frekvenc,
navodila za anketarje, podatki o
izvedbi raziskave, kopije publikacij in
ostalih spremnih dokumentov, ki so
bili del zbiranja podatkov ali pa so
pomembni za njihovo razumevanje.

Dolgotrajna hramba (AIP)

Rezultat po zaključku prevzema in notranjega
procesiranja podatkov:
– paket AIP, ki vsebuje:
• originalno in izvedeno datoteko s podatki,
• datoteko o njuni transformaciji,
• datoteko DDI XML z deskriptivnimi in statističnimi
strukturnimi metapodatki,
• ter povezana gradiva kot je vprašalnik in besedilna
dokumentacija v elektronski obliki.

Spravilo
• Lokacija, medij, osveževanje
• Skladnost z standardi informacijske varnosti
• Administrativno okolje storitev spravila
• DSA (http://www.datasealofapproval.org/en/news-andevents/news/2013/10/15/dsa-conference-20
13-great-succes/ )
• Glej podrobnosti v
Analiza stanja in perspektiva digitalne hrambe v Arhivu družboslovnih
podatkov (ADP) / Janez Štebe, Irena Vipavc Brvar. - Ilustr. - Dostopno tudi na:
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1101/Stebe_Vipavc-Brvar.pdf. Bibliografija: str. 82-85. - Izvleček ; Abstract
V: Knjižnica. - ISSN 0023-2424. - Letn. 55, št. 1 (apr. 2011), str. 57-85.

Proces predaje podatkov v ADP

• Prejeto gradivo pregledamo in ga po potrebi preoblikujemo v za objavo
primerno obliko ter pripravimo opis raziskave po mednarodnem
standardu. Če se ob tem pojavi kakšno vprašanje ga skupaj rešimo.

• Ko je opis pripravljen, ga v slovenski in angleški različici pošljemo v
pregled dajalcu, ki opis avtorizira.

• Raziskavo objavimo na naši spletni strani, o čemer dajalca obvestimo
po elektronski pošti.

• Ko je raziskava objavljena na spletu se lahko naredi vnos v sistem
COBISS, ki ga opravi za raziskovalca zadolžen knjižničar.

Povezava s publikacijami
preko URN /DOI.

RAZISKOVALNE TOČKE samo za raziskave, ki
zadoščajo kriterijem kakovosti.

Prednosti deljenja podatkov za raziskovalce
1. HRAMBA: Podatke bomo pregledali in varno spravili. Dajalci podatkov lahko vselej
dobijo izročeno gradivo, denimo iz oddaljenih lokacij ali če ga založijo.
2. DOSTOP: Standarden opis raziskave bo dostopen preko tiskanih in računalniških
katalogov, tako da bo vaše delo postalo znano širšemu občinstvu. Podatki iz raziskave
bodo na voljo za sekundarno analizo drugim raziskovalcem, s čimer se bo povečal njihov
izkoristek.
3. OVREDNOTENJE: Podatki bodo skladno z merili Arhiva družboslovnih podatkov
znanstveno ovrednoteni. Podatki sprejeti v hrambo bodo zavedeni v bibliografski sistem
COBISS in bodo šteli k znanstveni uspešnosti raziskovalca. Točke oziroma reference

potrebne npr. za habilitacije, napredovanje ali sodelovanje pri projektih.
4. CITIRANJE: Uporabniki so dolžni citirati avtorja podatkov v svojih objavah, o katerih
vodimo evidenco na podlagi uporabnikovega sporočila o objavi.
5. OMEJITEV DOSTOPA: Avtor ima pravico za določen čas in za določene kategorije

uporabnikov omejiti razpoloţljivost gradiva, če se mu zdi to potrebno, npr. če želi prvi
opraviti dodatne analize.

ENOTNI OZNAČEVALEC VIRA
DOI

Podatkovni
center

Založnik

Raziskovalec

URI
- Brezplačen
- V SI upravlja
- Možnost samostojne določitve sintakse
- Enostavnost uporabe
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Dodatne povezave v pomoč
• Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research
Data in Horizon 2020
• Guidelines on Data Management in Horizon 2020
• Obrazec Evidentiraj raziskavo pri ADP
• Obrazec Izjava o izročitvi v ADP
• DCC Data Management Plans
• UK Data Archive Data Management Checklist
• University of Leeds Data Management Planning

Hvala za pozornost.

Za dodatna pojasnila smo dostopni na
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

