
 
 

 

                               

 

Konferenca 

Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki 

28. januar 2020, Fakulteta za družbene vede UL, pred. 07 

 

VABILO 

 

Spoštovani,  

RDA vozlišče Slovenija vabi na konferenco z naslovom Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni 

podatki, ki bo 28. januarja 2020 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.  

Razvoj politik revij glede odprtih raziskovalnih podatkov je opredeljen v II. poglavju Akcijskega načrta 

izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v 

Sloveniji 2015‒2020 (↗). Z uveljavljanjem dostopa do podatkov, njihovega preverjanja med 

recenzentskim postopkom in citiranja podatkovnih virov lahko znanstvene revije prispevajo h 

kakovosti, prepoznavnosti in vrednosti raziskovalnega dela.  

Konferenca bo predstavila podlage in rezultate delovne skupine za sodelovanje z znanstvenimi 

revijami, ki deluje v okviru RDA (Research Data Alliance) vozlišča Slovenije. Predstavniki uredništev 

štirih sodelujočih revij bodo predstavili potek svoje izkušnje in prenovo politik revij, v zadnjem delu 

konference pa se bodo slovenski raziskovalci in uredniki srečali na okrogli mizi ob pogovoru o 

razlogih, spodbudah in ovirah pri uveljavljanju odprtih podatkov. Konferenca je namenjena predvsem 

predstavnikom znanstvenih revij v Sloveniji, da bi sami lažje pristopili k oblikovanju politik glede 

navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih 

podatkov, uporabljenih v člankih, na podlagi pripravljenih Smernic (↗). Vabljeni pa so tudi 

raziskovalci in vsi drugi, ki jih problematika zadeva.   

Dogodek je del aktivnosti RDA vozlišča Slovenija, ki ga s podporo projekta RDA EU 4.0 koordinira 
Arhiv družboslovnih podatkov. 

Več informacij o dogodku je dostopnih na povezavi. Prosimo za potrditev udeležbe preko prijavnega 

obrazca.  

 

Vljudno vabljeni! 

Koordinacija RDA vozlišča Slovenija  

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Odprti_dostop/Akcijski_nacrt_-_POTRJENA_VERZIJA.pdf
https://www.rd-alliance.org/groups/rda-slovenia
https://www.rd-alliance.org/smernice-za-razvoj-politike-zalo%C5%BEb
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/dogodki/znanstvene-revije-slovenije-raziskovalni-podatki/
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/dogodki/znanstvene-revije-slovenije-raziskovalni-podatki/registracija/
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/dogodki/znanstvene-revije-slovenije-raziskovalni-podatki/registracija/


 
 

 

                               

 

Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki 

28. januar 2020, Fakulteta za družbene vede UL, predavalnica 07 

Program 

 

8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 9.10 
Predstavitev združenja Research Data Alliance (RDA) in dejavnosti slovenskega 
vozlišča (Ana Inkret, RDA vozlišče Slovenija, Arhiv družboslovnih podatkov, UL) 

9.10 – 10.15 

Pilotni projekt RDA vozlišča Slovenije Razvoj politik znanstvenih revij glede 
dostopa, ocenjevanja in navajanja raziskovalnih podatkov   
 

Pregled zgledov po svetu (priporočila RDA skupin, STM, OASPA, minimalne 

zahteve za repozitorije) (Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor, UM in 

Janez Štebe, RDA vozlišče Slovenija, Arhiv družboslovnih podatkov, UL) 

Izhodišča pilotnega projekta (Janez Štebe, RDA vozlišče Slovenija, Arhiv 

družboslovnih podatkov, UL) 

Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja 

raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanje dostopa 

do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih (↗) in predstavitev splošnih 

pojasnil za avtorje (Sonja Bezjak, RDA vozlišče Slovenija, Arhiv družboslovnih 

podatkov, UL) 

10.15 – 10.40 Odmor 

10.40 – 12.00 

Predstavitve primerov navodil o podatkih pri revijah v pilotnem projektu 
 

Prispevki za novejšo zgodovino (Andrej Pančur, Inštitut za novejšo 

zgodovino) 

Socialno delo (Martina Kerec, Fakulteta za socialno delo UL) 

Slovenščina 2.0 (Tomaž Erjavec, Institut ‟Jožef Stefan”) 

Documenta Praehistorica (Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, Filozofska fakulteta UL) 

12.00 – 13.00 
Podpora določilom znanstvenih revij glede raziskovalnih podatkov – okrogla 
miza 

 

https://www.rd-alliance.org/smernice-za-razvoj-politike-zalo%C5%BEb

