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Uvod v Spletni seminar ADP

O kvalitativnih podatkih v 
katalogu ADP



• Ustanovljen 1997

• Nacionalno podatkovno središče za družboslovje

• dajalci podatkov iz vseh univerz, raziskovalnih centrov, SURS, idr.

• Certifikat „zaupanja vreden arhiv“

• različni mednarodni projekti

Arhiv družboslovnih podatkov



Področno podatkovno središče

ADP dolgotrajno hrani raziskovalne podatke, zanimive za družboslovne
analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo ali
sicer pomembnih za slovensko družbo in družboslovje ne glede na
geografske meje.

Podatkovne storitve

– prevzem in arhiviranje raziskovalnih podatkov

– objava podatkov (dostopa do podatkov, citiranje)

– promocija podatkov

– usposabljanja.

Dolgotrajna digitalna hramba podatkov ob podpori strokovnjakov
(vs. samoarhiviranje).

Več na: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/poslanstvo/

Poslanstvo ADP
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• Avstrija

• Belgija

• Češka

• Danska

• Francija

• Finska

• Hrvaška

• Grčija

• Irska

• Islandija

• Madžarska

• Nemčija

• Nizozemska

• Norveška

• Portugalska

• S. Makedonija

• Slovaška

• Slovenija

• Srbija

• Švedska

• Švica

• V. Britanija

Konzorcij evropskih arhivov DP CESSDA



Katalog ADP

• > 650 družboslovnih raziskav

• > 150 opisov raziskav

• cca. 500 reg. uporabnikov/leto 
 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-

raziskovalni
 168 raziskav uporabljenih za namene 

sekundarne analize v 2017

Vir: ADP

Dostopen na spletni strani ADP: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/
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Primeri kvali-raziskav objavljenih v ADP



Objava slovenske verzije raziskave v ADP 

Objava celotne mednarodne raziskave v ang. arhivu UK Data Service

Primer: „demokratični forumi“
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Analiza besedilnih podatkov na primeru demokratičnih
forumov
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Vabilo na drugi spletni seminar


