
 

                               

Konferenca 

Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti 

Zaključna konferenca projekta za vzpostavitev slovenskega vozlišča Združenja 

za raziskovalne podatke 

18. junij 2020 

 

VABILO 

Spoštovani,  

RDA vozlišča Slovenije vabi na konferenco Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti, ki 

bo v četrtek, 18. junija 2020, potekala preko spleta.  

Mednarodno združenje za raziskovalne podatke Research Data Alliance (RDA) s prostovoljnim 
udejstvovanjem svojih članov iz vsega sveta odpravlja ovire za deljenje raziskovalnih podatkov. 
Slovensko RDA vozlišče je bilo ustanovljeno kot stična točka med združenjem in slovenskimi deležniki 
s področja odprte znanosti. Dobro leto po vzpostavitvi vozlišča vas vabimo na konferenco, na kateri 
bomo povzeli dosedanje dosežke in naslovili vidike kulture deljenja odprtih podatkov v Sloveniji in 
evropskem raziskovalnem prostoru. Konferenca je namenjena raziskovalcem in vsem, ki se pri svojem 
delu srečujejo z odprto znanostjo in raziskovalnimi podatki. 

Glavni poudarki konference bodo: 

 delovanje vozlišča in glavne usmeritve v obdobju vzpostavljanja, 
 projekt priprave politik za odpiranje raziskovalnih podatkov v slovenskem znanstvenem 

založništvu, 
 primeri dobrih praks ravnanja z raziskovalnimi podatki v slovenskem raziskovalnem prostoru, 
 Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) z vidika raziskovalcev, 
 načrti za razvoj in podporo odprte znanosti v Sloveniji, 
 veščine in znanja za raziskovalce in podporne službe v raziskovanju, 
 slovenska skupnost odprte znanosti v prihodnosti. 

Konferenca bo potekala preko spleta, za dostop pa se je treba prijaviti.  

Konferenca 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. 

 

Vljudno vabljeni! 

Koordinacija RDA vozlišča Slovenija 

 

https://www.rd-alliance.org/groups/rda-slovenia
https://register.gotowebinar.com/register/4258793770435410955
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/dogodki/zakljucna-konferenca-rda/


 

                               

Konferenca Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti 

PROGRAM 

9.00 – 9.05 
Otvoritev konference 
doc. dr. Janez Štebe, RDA vozlišče Slovenija, Arhiv družboslovnih podatkov, 
Univerza v Ljubljani 

9.05 – 10.00 

Rezultati projekta vzpostavitve slovenskega RDA vozlišča  
Moderator: doc. dr. Janez Štebe 

Infrastrukturne storitve za deljenje podatkov v Sloveniji (dr. Tomaž Erjavec, 

Institut ‟Jožef Stefan”)  

Načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki (dr. Mojca Kotar, Univerza v 

Ljubljana) 

Odprta znanosti in slovenski znanstveni založniki (doc. dr. Janez Štebe, RDA 

vozlišče Slovenija, Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani) 

Diskusija 

10.00 – 10.15 Odmor 

10.15 – 11.15 

Izkušnje raziskovalcev pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki 
 

Projekt EIRENE – Post-war transitions in gendered perspective: the case of 

the North-Eastern Adriatic region (doc. dr. Ana Cergol Paradiž, Filozofska 

fakulteta Univerze v Ljubljani) 

FAIR in reproduktibilni podatki na ustanovi s podporo orodja pISA-tree 

(prof. dr. Andrej Blejec, Nacionalni inštitut za biologijo) 

Diskusija 

11.15 – 11.45 Odmor 

11.45 – 13.00 

Evropski oblak odprte znanosti 

Moderatorka: mag. Dunja Legat 
 

Evropski oblak odprte znanosti – prihodnost odprte znanosti v Sloveniji 

(Peter Sterle, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 

Digitalne veščine za Evropski oblak odprte znanosti (mag. Dunja Legat, 

Univerzitetna knjižnica Maribor) 

Okrogla miza s slovenskimi delegati Evropskega oblaka odprte znanosti 

13.00 Zaključek konference 

 


