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financerjev 
- Ema Karo, ZIFF
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• Prizadevanje za odprto
dostopnost raziskovalnih podatkov,
ki spremljajo objavo v članku in vseh
ostalih podatkov, vključno s
pripadajočimi metapodatkov (≠
obveza);

• vključitev projektov v pilotni
program Odprti raziskovalni podatki
in priprava načrta ravnanja z
raziskovalnimi podatki v roku šestih
mesecev od pričetka projekta; iz
pilotnega programa je možno
izstopiti zaradi utemeljenih
razlogov.

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Horizon 2020 (opcijsko)
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• Dokument, ki določa, kako bomo s podatki ravnali med raziskovalnim projektom in po njegovem 
zaključku;

• osnutek že v fazi priprave projektne prijave (namenitev sredstev za ravnanje s podatki v proračunu), 
priprava v roku, ki ga določi financer, osvežitev ob spremembah, končna različica ob zaključnem 
pregledu;

• financerji podajo smernice za pripravo oz. predpišejo format;

• obvezne vsebine:

• naslov podatkov,

• opis podatkov,

• standardi in metapodatki, 

• deljenje podatkov,

• arhiviranje in dolgotrajno digitalno ohranjanje. 

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Načrt ravnanja z 

raziskovalnimi podatki (Data Management Plan)
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• Vir: Horizon Europe, General MGA, osnutek, 25. 2. 2021.

• Obveze financerja:

• oblikovati načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki ter ga redno in v rokih
posodabljati;

• deponirati raziskovalne podatke v zaupanja vredne repozitorije;

• čimprej zagotoviti odprt dostop do deponiranih podatkov po principu „odprto,
kolikor je mogoče, zaprto, kolikor potrebno“ (možne izjeme – etična in pravna
vprašanja );

• prek repozitorija zagotoviti informacije o kakršnih koli rezultatih raziskav ali drugih
orodjih in instrumentih, potrebnih za ponovno uporabo ali potrjevanje podatkov;

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Horizon Europe (obveza)
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• metapodatki o deponiranih podatkih morajo biti odprti, v skladu z načeli FAIR 
(podatki, ki jih je mogoče najti, so dostopni, povezljivi in se lahko ponovno 
uporabijo)  in vsebovati naslednje informacije o:  

• naboru podatkov (opis, datum deponiranja, avtor(ji), kraj, embargo), 

• HE / Euratom financiranju, 

• naslovu in akronimu projekta ter številki pogodbe, 

• licenčnih pogojih,

• identifikatorjih nabora podatkov; 

• kjer je primerno, morajo metapodatki vključevati trajne identifikatorje povezanih 
publikacij in drugih rezultatov raziskav.

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Horizon Europe (obveza)
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• Z januarjem 2021 popoln in takojšen odprti dostop do publikacij, financiranih z javnimi
nepovratnimi sredstvi. Zahteva še ni razširjena na raziskovalne podatke.

• Infrastruktura za objavo podatkov na „FAIR“ način bo obvezna s sklicem Obzorjem Evropa.
Zahteva tudi v novem ZRRD (Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti).

• Pred uveljavitvijo določila o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov bo izveden 
nacionalni pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, ki se bo 
nanašal na:

• podatke, vključno s povezanimi metapodatki, ki so potrebni za validacijo rezultatov, 
predstavljenih v znanstvenih publikacijah; objaviti jih je potrebno takoj, ko je to mogoče,

• druge podatke, vključno s povezanimi metapodatki, kakor so opredeljeni in v rokih, 
določenih v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki. 

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Nacionalna strategija odprtega 

dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 
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• Za raziskovalce, katerih raziskave bodo vključene v pilotni program, je predvideno, da 
bodo morali do vključno šestega meseca izvajanja raziskave izdelati prvo različico 
načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki (spodbujeni tudi preostali). 

• Prednostno: družboslovje, humanistika, medicina in biološke vede. 

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Nacionalna strategija odprtega 

dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 
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• Dodatna finančna sredstva, namenjena pripravi podatkov za dostop;

• prispevek k odprti znanosti se vedno bolj upošteva tudi pri vrednotenju rezultatov 
projektov in pri evalvaciji prijavnih vlog;

• raziskovalni podatki, ki so prestali presojo znanstvenega pomena in so kot taki prevzeti v 
pooblaščeno podatkovno središče, se štejejo kot znanstvena objava pri vrednotenju 
rezultatov programa ali projekta (Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti: 
Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus (2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D). 

Prednosti odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, kot jih nudijo

financerji

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2019-01-2885-2016-01-2311-npb2-p1.pdf


Arhiviranje, objava in dostop 

do raziskovalnih podatkov
dr. Sonja Bezjak, Arhiv družboslovnih podatkov

Delavnica “Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu – podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in 

družboslovje” za raziskovalce Filozofske fakultete UL, 16. marec 2021



Vsebina

1) Kaj so raziskovalni podatki 

2) Različni dostopi do raziskovalnih podatkov

3) Krajina podatkovnih repozitorijev

4) Z arhiviranjem do podatkovnih objav

CESSDA Training Team (2017 - 2020). 

CESSDA Data Management Expert Guide.

Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved 

from https://www.cessda.eu/DMGuide

https://www.cessda.eu/DMGuide




Kaj so raziskovalni podatki?

Razlikujejo se po:

- nastanku (opazovanje, eksperiment..)

- načinu hrambe (PDF, excel…)

- po prikazu (besedilni, multimedijski…)

- glede na področje, instrument...



Kaj so raziskovalni podatki?

“Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno 
podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo 

omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno 
naravnanih zaključkov.”

(Štebe in dr. 2015: 1)

Raziskovalni podatki so v Nacionalni strategiji odprtega dostopa 
do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-

2020 opredeljeni kot '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, Janez, Bezjak, Sonja, Vipavc Brvar, Irena (2015). Priprava raziskovalnih podatkov za odprti 

dostop : priročnik za raziskovalce. URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX from http://www.dlib.si

https://cosec.nuk.uni-lj.si/static/OdprtiDostop/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
https://cosec.nuk.uni-lj.si/static/OdprtiDostop/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf


Različni dostopi do raziskovalnih podatkov

ODPRTI RAZISKOVALNI PODATKI

„Do njih lahko prosto dostopamo, jih ponovno uporabimo, povezujemo z 

drugimi podatki in jih delimo z drugimi uporabniki za raziskovalne, izobraževalne 

ali druge namene. V idealnem primeru njihova raba ni omejena, kar je označeno 

z ustrezno licenco.“ (Open Science Training Handbook, 2018, str. 10)

https://www.fosteropenscience.eu/content/open-science-training-handbook



Kaj pa osebni podatki?

CESSDA Training Team (2017 - 2020). CESSDA Data Management Expert Guide.

Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMGuide

...“z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so 

značilni za fizično, fiziološko, genetsko, 

duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno 

identiteto tega posameznika;”(4. člen GDPR)

https://www.cessda.eu/DMGuide


Različni dostopi do raziskovalnih podatkov

Primer ADP

1. ODPRTI DOSTOP

2. DOSTOP OB REGISTRACIJI

3. DOSTOP POD POSEBNIMI POGOJI

3.1 PREKO VARNE POVEZAVE

3.2 V VARNI SOBI
Načini ravnanja z osebnimi, zaupnimi 

podatki: 

- imam soglasje udeležencev

- podatke anonimiziram

- podatke psevdonimiziram

- ….



Krajina podatkovnih repozitorijev

1. (zaupanja vreden) področni repozitorij (ADP, CLARIN.SI, DARIAH - SI)

2. institucionalni repozitorij (RUL…)

3. splošni repozitorij (Zenodo, FigShare…)

Storitve področnega repozitorija

- (dolgo)trajno ohranjanje podatkov

- stalni identifikator digitalnega objekta → citiranje

- podpora področnega strokovnjaka



Z arhiviranjem do podatkovne objave

Kdaj govorimo o podatkovni objavi?

● standardni metapodatki (opis 

raziskave),

● pregled kakovosti podatkov,

● datoteko je mogoče najti v 

podatkovnih bazah oz. katalogih 

● bibliografske informacije, 

potrebne za citiranje podatkovne 

datoteke



Delavnica “Objava raziskovalnih podatkov v odprtem 
dostopu – podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 
za humanistiko in družboslovje” za raziskovalce 
Filozofske fakultete UL, 16. marec 2021

Objava raziskovalnih podatkov v 
Arhivu družboslovnih podatkov

Mag. Irena Vipavc Brvar, ADP



http://www.fdv.uni-lj.si/

• Ustanovljen 1997; 
• Hranjene raziskave segajo v 70 leta (Raziskava o porabi časa, 1966; Anketa o 

masovnih komunikacijskih sredstvih, 1962) 
• Nacionalno podatkovno središče za družboslovje
• Dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS, idr.
• 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
• cca. 500 registriranih uporabnikov letno 

• član CESSDA ERIC
• različni mednarodni projekti

Arhiv družboslovnih podatkov

http://www.fdv.uni-lj.si/
http://www.fdv.uni-lj.si/
http://cessda.eu/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/projekti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/projekti/


Življenjski krog podatkov

CESSDA Training Team (2017 - 2020). CESSDA Data Management Expert Guide.

Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMGuide

https://www.cessda.eu/DMGuide
https://www.cessda.eu/DMGuide




Zakaj objaviti v ADP

Preverimo in ovrednotimo pomen 
raziskovalnih podatkov za znanost in 
njihovo dolgoročno uporabnost.

Sprejeti podatki štejejo kot znanstvena 

objava in predstavljajo podlago za

bibliografsko vrednotenje po merilih ARRS.

Uveljavljamo pristop digitalnega 
skrbništva.

Omogočamo dostop do podatkov, 
iskanje in pregledovanje opisov 
podatkov.

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/Sprem-prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-dec14.asp
https://www.paperlesslabacademy.com/2019/06/12/fair-principles/


Postopek predaje

1. Evidentiraj raziskavo
2. Pre-prevzemna stopnja (pogovor med dajalcem in ADP o pogojih 

predaje in o urejenosti gradiv)
3. Predaja raziskave

a. Podpis izjave o izročitvi
b. Predaja podatkovne datoteke
c. Izpolnjen opis raziskave
d. Predaja sprembnega gradiva (vprašalnik, sumarnik, 

poročila)
4. ADP pregleda prejeto gradivo (+ anonimizacija) in pripravi 

končne verzije za hrambo in drugo rabo
5. ADP in dajalec dorečeta vsebino opisa raziskave
6. Objava raziskave
7. Promocija raziskave

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/


Opis raziskave 

1. Osnovne informacije o raziskavi (avtor(ji), financiranje, nosilec 
raziskave)

2. Vsebina raziskave (ključne besede, vsebinska področja, 
raziskovalno izhodišče)

3. Metodologija (časovno in geografsko pokritje, enota za analizo in 
populacija, vzorčenje, način zbiranja podatkov, postopek 
zbiranja podatkov)

4. Dodatne informacije o raziskavi (publikacije)
5. Glavna ugotovitev raziskave - za promocijo





Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN 
www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/

Kaj najdeš na Nesstar-ju?
+ ….

✔Omogoča analizo 
preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

Kaj najdeš na spletni strani?
✔Opis raziskave
✔Opis podatkov
✔Povezana gradiva in objave

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html






Pregled in analiza v orodju Nesstar





https://doi.org/10.5281/zenodo.3820473

https://doi.org/10.5281/zenodo.3820473


Konzorcij evropskih 

arhivov družboslovnih

družboslovnih podatkov

O CESSDA





https://datacatalogue.cessda.eu/

https://datacatalogue.cessda.eu/


https://vocabularies.cessda.eu/

https://vocabularies.cessda.eu/


https://elsst.cessda.eu/

https://elsst.cessda.eu/


CLARIN.SI in odprti jeziko(slov)ni podatki

Tomaž Erjavec, IJS

● Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

● Članica evropske raziskovalne infrastrukture CLARIN 

(Common Language Resources and Technology Infrastructure)

● Sedež CLARIN.SI je na IJS

● Infrastruktura je organizirana kot konzorcij 11 partnerjev:

○ 4 univerze: Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Primorska

○ 3 raziskovalni inštituti: ZRC SAZU, IJS, INZ

○ 2 podjetji: Amebis, Alpineon

○ 1 društvo in 1 zavod: SDJT, Trojina



Jezikovni viri

● Korpusi:
○ enovito kodirana in dokumentirana zbirka besedil
○ besedila (i)zbrana po vnaprej  določenih kriterijih
○ označena (oblikoskladnja, leme, skladnja, imenske entitete, …)
○ referenčni/specializirani; eno/večjezični; pisni/govorni

● Slovarji in računalniški leksikoni
○ besedišče jezika
○ oblikoslovje, skladnja, pomen, povezave, prevodi, …

● Računalniški modeli:
○ podatki za nek program, ki mu omogoči označevanje besedil v nekem jeziku za 

neko raven označevanja
○ npr. CLOG model za lematizacijo slovenščine; Moses model za prevajanje 

slovenščina → angleščina



Uporaba

● Empirično podprte jezikoslovne raziskave:
○ temeljijo na realnih (in po možnosti označenih) besedilih

● Jezikovne tehnologije (računalniška obdelava jezika)
○ glavna paradigma: nadzorovano strojno učenje
○ programi so večinoma jezikovno neodvisni, potrebujejo pa 

učne (ročno označene) jezikovne vire
● Jezikovne vire potrebujemo za vsak jezik posebej

○ CLARIN.SI ponuja dostop do takšnih virov za slovenščino 
(in druge južnoslovanske jezike) in možnost njihovega 
arhiviranja



Ponudba

● Repozitorij: dolgotrajno hranjenje jezikovnih virov in orodij

● Spletne storitve
○ konkordančniki (analize korpusov)
○ ročno označevanje (izdelava učnih korpusov)
○ delotoki (avtomatizirano označevanje)

● Podpora raziskavam: CLASSLA K-Centre za računalniško obdelavo 
južnoslovanskih jezikov

● Podpora razvoju jezikovnih virov in tehnologij
○ podpora pripravi virov za vključitev v repozitorij (do 500 EUR)
○ večji projekti: prvič v 2018, 30.000 EUR letno

● Podpora dogodkom
○ Konference „Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika“ (vsake 2 leti, zadnja 2020)
○ 22nd Conf. on Text Speech and Dialogue, Ljubljana, 2019, XVIII EURALEX Intl. 

Congress, Ljubljana, 2018, …

https://www.clarin.si/info/o-repozitoriju/
https://www.clarin.si/info/storitve/projekti/
http://www.clarin.si/info/k-center/
http://www.clarin.si/info/k-center/
https://www.clarin.si/info/storitve/projekti/
https://www.clarin.si/info/dogodki/
https://www.clarin.si/info/dogodki/


Konkordančniki

● KonText + noSketch Engine

● Delata lahko z velikimi korpusi (več milijard besed)

● Korpusi so lahko bogato označeni:
○ strukture in metapodatki (datum objave, vrsta besedila, spol avtorja, 

standardnost besedila, …)

○ atributi besed (oblikoskladenjska oznaka, lema, normalizirana oblika, …)

● Močan poizvedovalni jezik: CQL

● Nastavitve pogleda

● Raznovrstni izpisi in analize

● CLARIN.SI trenutno ponuja okoli 100 korpusov 



Repozitorij

● Zaenkrat najbolj pomembna storitev CLARIN.SI
● Certificiran s strani CLARIN in CTS
● Stalna in varna hramba jezikovnih virov (https, Nagios)
● Stalni identifikatorji po sistemu Handle
● Prijava AAI (EduGain)
● Eksplicitni pogoji uporabe (ToS, licenca)
● Etični kodeks (CoCo)
● Žetev metapodatkov (metadata harvesting)
● Večinoma standarden zapis podatkov (XML)



Zakaj deponirati v repozitorij

● Preprečite, da se podatki zgubijo

● Vaši podatki bodo laže najdljivi

● Če kdo uporabi vaše podatke v objavljeni raziskavi, jih je 

dolžan citirati

● Spodbujate odprto znanost



Objava odprtih podatkov za humanistične vede na platformah DARIAH-SI: Portala Zgodovina Slovenije 
SIstory in SI-DIH

Jurij Hadalin, DARIAH-SI, Inštitut za novejšo 
zgodovino



Kaj je DARIAH

DARIAH je evropska ESFRI raziskovalna infrastruktura za raziskovalce iz
umetnosti in humanistike, ki pri svojem delu uporabljajo računalniške
metode.
DARIAH je mreža ljudi, strokovnega znanja, informacij, znanja, podatkov,
metod, orodij in tehnologij.
DARIAH podpira digitalno raziskovanje in poučevanje digitalno podprtih
raziskovalnih metod.
DARIAH ohranja, zagotavlja dostop in diseminacijo rezultatov digitalno
humanističnih raziskav.
DARIAH spodbuja uporabo najboljših raziskovalnih praks, metod in
tehničnih standardov.



DARIAH-SI

• Dejavnosti na nacionalni ravni potekajo v okviru Raziskovalnih infrastrukturnih programov na 
Inštitutu za novejšo zgodovino in ZRC SAZU

• Portal Zgodovina Slovenije – SIstory; repozitorij, digitalna knjižnica in dodatne baze podatkov
• Posebej za trajno hrambo, prezentacijo in odprt dostop do raziskovalnih podatkov razvijamo 

tudi repozitorij SI-DIH in projektne rešitve v okviru repozitorija GitHuB
• Po individualnih dogovorih omogočamo hrambo, objavo in diseminacijo primerno urejenih in 

standardiziranih raziskovalnih podatkov (tudi iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
• Digitalne izdaje raziskovalnih podatkov večinoma objavljamo kot statične HTML spletne 

strani z dinamično vsebino, kar je optimalno za trajno hrambo in vzdrževanje, omogočen pa 
je tudi trajni identifikator.



Kaj sploh so raziskovalni podatki v zgodovinopisju(humanistiki)?

V zgodovinopisju kot podatke tradicionalno uporabljamo različne
zgodovinske vire:
materialni viri,
pisni viri: arhivski in tiskani viri, literatura
slikovni viri,
ustni viri, avdiovizualni viri ipd.
Te vire večinoma hranijo ustanove za varstvo kulturne dediščine: arhivi,
knjižnice, galerije in muzeji.

Humanistika: Raziskovalni podatki v humanistiki so vsi viri in rezultati, ki
se jih zbira, opisuje, vrednoti in/ali proizvaja v kontekstu raziskav v
umetnosti in humanistiki in ki se jih se lahko (dolgoročno) hrani v strojno
berljivi obliki za namen arhiviranja, citiranja in nadaljnje uporabe.
(DARIAH-DE)

Humanistika: večinoma uporaba kulturnih objektov kot so rokopisi,
besedila, slike, posnetki ipd., ki se jih kot digitalne surogate nato lahko še
dodatno obdela, vizualizira, označi, poveže in interpretira.



Izjeme za izvorno kulturno dediščino
Avtorji niso dolžni zagotavljati odprtega dostopa do digitaliziranih
arhivskih virov, tiskanih virov in literature, ki so jih uporabili v svojih
člankih, v kolikor le-te hranijo za to pristojni arhivi, knjižnice in muzeji.
(Tu se pojavlja tudi vprašanje avtorskih pravic in možnosti zagotavljanja odprtega dostopa)

Prizadevati pa si morajo, da zagotovijo odprti dostop do digitalnih
nadomestkov teh virov, v kolikor vsebujejo tudi metapodatkovne
zapise, prepise besedil, označene strukture in vsebine besedil,
podatkovne baze, oziroma katere koli na novo pridobljene podatke ali
pretvorbe obstoječih podatkov. DARIAH-SI je pravi naslov za tak tip raziskovalnih podatkov!

Avtorjem, ki objavljajo svoja dela v okviru dejavnosti INZ, priporočamo, da odprti dostop do lastnih 
raziskovalnih podatkov zagotovijo na sledeči način:
1. CLARIN.SI
2. ADP (CESSDA)
3. SIstory (DARIAH-SI)
4. re3data in Zenodo



1. CLARIN.SI
Če so vaši podatki besedilni korpusi, ki so primerno označeni in
dokumentirani, priporočamo oddajo v repozitorij CLARIN.SI, ki zbira
jezikoslovne vire in podatke.

2. ADP (CESSDA)
Če so vaši podatki kvantitativni in so temu primerno tudi
dokumentirani, priporočamo oddajo v Arhiv družboslovnih podatkov.
Če so vaši podatki intervjuji ali vprašalniki in so temu primerno tudi
dokumentirani, priporočamo oddajo v Arhiv družboslovnih podatkov.

3. SIstory (DARIAH-SI)
Če so vaši podatki digitalne zbirke, ki imajo urejene metapodatke in avtorske pravice, 
priporočamo objavo na portalu Zgodovina Slovenije
– Sistory, za zelo kompleksne sklope raziskovalnih podatkov, predvsem 
znanstvenokritične izdaje in večje podatkovne baze pa objavo preko repozitorija SI-DIH.

4. re3data in Zenodo
Če vaši podatki niso primerni za oddajo v katerega od prej navedenih
repozitorijev, priporočamo objavo podatkov v katerem od ostalih
repozitorijev iz Registra repozitorijev raziskovalnih podatkov oziroma v
splošnem repozitoriju Zenodo.
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Moji podatki so premalo zanimivi

• diahrone raziskave

• interdisciplinarne raziskave

• mednarodne raziskave

https://towardsdatascience.com/in-defense-of-
nothing-interesting-577b47b198da



Moji podatki so preveč dragoceni

• prednost domačega igrišča

• simbiotska, ne parazitska skupnost

• več oči več vidi



Moji podatki imajo pravne omejitve

• načrt za ravnanje s podatki

• pridobivanje soglasij za uporabo (GDPR, avtorske pravice)

• obdelava podatkov (anonimizacija)

• licenciranje

https://www.nmbu.no/en/research/for_r
esearchers/researchdata/node/34780



Moji podatki so nerazumljivi

• podatki, metapodatki in dokumentacija

• standardi



Vse to se ne splača

• verodostojnost

• citiranje

• odmevnost in prihodnji projekti

• znanstveni napredek

• družbeni napredek 

https://covidcp.org


