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Nekaj zgodovinskih dejstev o znanstveni reviji s področja 
zgodovinopisja

• Izhaja od leta 1960

• Najprej kot Prispevki za zgodovino delavskega gibanja

• Izdajatelj Inštitut za zgodovino delavskega gibanja

• Leta 1986 preimenuje v Prispevke za novejšo zgodovino

• Izdajatelj preimenovan v Inštitut za novejšo zgodovino

• Objavlja teme s področja novejše zgodovine (19. in 20. stoletje) srednje in jugovzhodne Evrope

• Izdali že 91 številk revije, trenutno 3 na leto

• 2018 različnih člankov in prispevkov

• Večjezična

• Indeksirano: mdr. Scopus

• Odprti dostop (licence Creative Commons):
• Zgodovina Slovenije – SIstory: http://hdl.handle.net/11686/menu76, vse starejše izdaje (PDF)
• Open Journal System (OJS): https://ojs.inz.si/pnz

http://hdl.handle.net/11686/menu76
https://ojs.inz.si/pnz


Open Journal System: odprti dostop od 2015, recenzentski in uredniški postopek, 
poslovni model: HTML takoj, PDF z enoletnim zamikom, prodaja tiskanih izvodov
(ARRS subvencija)



V načrtu: dopolnitev Smernic za avtorje z navodili za predajo in 
navajanje raziskovalnih podatkov



Priporočila glede lastnih raziskovalnih podatkov

• Prispevki za novejšo zgodovino priporočajo avtorjem, da zagotovijo 
odprti dostop do lastnih podatkov, ki so jih uporabili v člankih.

• Odprti podatki predstavljajo dragocen potencial za nadaljnjo rabo in 
omogočajo preverbo ter ponovljivost znanstvenih sklepov.

• Toda …



Kaj sploh so raziskovalni podatki v zgodovinopisju?

• 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 katere se lahko (dolgoročno) hrani v strojno 
berljivi obliki za namen arhiviranja, citiranja in nadaljne 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.



Priporočila za digitalne surogate

• 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.



Avtorjem priporočamo, da odprti dostop do lastnih raziskovalnih 
podatkov zagotovijo na sledeči način (našteto od bolj do manj 
priporočljivih postopkov):

1. CLARIN.SI

2. ADP (CESSDA)

3. SIstory (DARIAH-SI)

4. re3data

5. Zenodo

6. OJS

• Seznam nameravamo 
posodabljati

• Prednost imajo certificirani 
repozitoriji

• Slovenski podatkovni repozitoriji 
prednost pred tujimi

• Področni repozitoriji prednost 
pred splošnimi



1. CLARIN.SI

• Če so vaši podatki besedila, ki so primerno označena in 
dokumentirana, priporočamo oddajo v Repozitorij CLARIN.SI, ki zbira 
jezikoslovne vire in podatke.

• Priporočamo, da se predhodno najprej seznanite s pogoji za objavo in 
druge informacije, ki jih določa uredniška politika repozitorija.



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 
dokumentairani, priporočamo oddajo v Arhiv družboslovnih podatkov.

• Pred pripravo na oddajo si najprej nujno natančno poglejte njihova 
merila in ostala navodila.



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 več informacij se obrnite na pristojne osebe portala.



4. re3data
5. 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 
splešnem repozitoriju Zenodo.



6. OJS

• Če svojih podatkov ne želite objaviti v podatkovnih repozitorijih, so pa 
ti podatki potrebni pri preverjanju znanstvenih sklepov vašega članka, 
mora avtor te podatke pri oddajanju članka oddati kot dodatne 
datoteke.



Zapoved glede obstoječih podatkovnih virov

• Avtorji, ki v svoji raziskavi uporabljajo obstoječe podatkovne vire, so 
le-te dolžni ustrezno citirati.

• Način citiranja tipično opredeljuje repozitorij, kjer so podatki na voljo. 
Prispevki za novejšo zgodovino pri citiranju podatkov priporočajo 
način citiranja, ki je v skladu s čikaškim načinom citiranja in navajanja 
virov.


