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Izvleček:
V magistrski nalogi smo raziskali možnosti dostopa do raziskovalnih rezultatov doktoratov. Tiskani
doktorati vsebujejo raziskovalne podatke, ki so pogosto spregledani, saj se nahajajo v prilogah. V
e-okolju lahko raziskovalni podatki postanejo dragocen vir, če so odloženi in upravljani v ustrezni
obliki, ki omogoča souporabo. Na vzorcu 226 doktoratov z desetih področij Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani iz obdobja 2010–2015 smo analizirali raziskovalne podatke v prilogah. 63 %
vseh doktoratov vsebuje priloge, razlike v disciplinah so v obsegu prilog in tipih predstavitve
podatkov. Arheologija in umetnostna zgodovina sta disciplini z najobsežnejšimi prilogami, filozofija
in psihologija pa z najmanj obsežnimi. V drugem delu raziskave smo z bibliometrijsko analizo na
vzorcu 112 doktorjev znanosti, ki so doktorirali leta 2013 na desetih oddelkih Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, ugotavljali, koliko izvirnih znanstvenih člankov in znanstvenih monografij so
objavili v času študija in obdobju do treh let po zagovoru doktorata. Podatke smo pridobili v sistemu
Sicris. Ugotovili smo, da je samo 53 doktorjev znanosti objavilo vsaj en izvirni znanstveni članek,
samo 18 pa vsaj eno znanstveno monografijo. 53 doktorjev znanosti je skupaj objavilo 210 izvirnih
znanstvenih člankov, od tega jih je samo polovica izšla v revijah, indeksiranih v Scopus in/ali Web
of Science. Ker so raziskovalni rezultati doktoratov tako slabo dostopni, je še bolj pomembno, da
visokošolske knjižnice sodelujejo v procesu oddaje doktoratov in raziskovalnih podatkov v odprte
repozitorije in podatkovne arhive. Visokošolske knjižnice so bile vedno ključne za ohranjanje
znanstvene komunikacije. To vlogo bodo ohranile, če bodo prevzele upravljanje in ohranjanje tudi
raziskovalnih podatkov ter tako povečale možnosti dostopa do njih.
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Title: Access to Research Data of Dissertations
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science, bibliometrics, university library, repository, library and information science

Abstract: We have conducted a research to check different options to access the research results of
dissertations. Print dissertations contain research data which are often overlooked as they can be
found in appendices. In the E-Environment they can become a valuable source if they are managed
and preserved in an appropriate form, which enables them to be reused and the data can be shared.
The research is based on the assessment of 226 dissertation appendices from ten disciplines
(humanities and social science) submitted between 2010 and 2015 at the Faculty of Arts, the
University of Ljubljana, from which we obtained the empirical evidence of what types of research
data they contain. The results showed that 63% of dissertations contain appendices with some sort
of research data; the appendices of different disciplines vary in scope and the data presentation types.
The appendices within Archeology and Art History are the most extensive, while the least extensive
appendices are found within Philosophy. In the second part a bibliometric analysis has been made to
find out how many scientific articles and monographs were published by 112 authors of dissertations
in 5 years. All the data have been acquired from Slovenian Current Information System (Sicris). Only
53 authors had published at least one scientific article and only 18 authors had published a scientific
monograph based on research results from dissertations. 53 authors had published 210 scientific
articles altogether and only a half of them had been published in scientific journals indexed in Scopus
or Web of Science. As the research results of dissertations are not easily accessible, we suggest that
the university libraries offer assistance and advice for PhD students in managing their research data
and help them publish in open repositories and open data archives. The university libraries have
always played a vital role in preserving scientific communication. They will keep this role by
managing, preserving and, therefore, providing easier access to research data as well.
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1 UVOD

Doktorati so pomemben vir raziskovalnih rezultatov. V preteklosti je bilo zaradi njihove
narave (siva literatura) težje dostopati do njih, saj so bili na voljo le v dveh ali treh izvodih
v knjižnicah. Če doktorandi rezultatov svoje raziskave niso objavili v znanstveni objavi, so
bili ti dostopni le v tiskanem izvodu v posameznih visokošolskih knjižnicah. Z razvojem
interneta se je izboljšal dostop do sive literature – oddaja, hranjenje in dostop do doktoratov
v elektronski obliki je s pojavom spleta postala realnost. Univerze in druge ustanove so
prevzele odgovornost za ohranjanje in omogočanje dostopa do zaključnih del v elektronski
obliki v institucionalnih repozitorijih. Repozitoriji so odlično promocijsko orodje za
univerze in njihove raziskovalce, zato je pričakovati, da bodo izboljšali tudi globalno
prepoznavnost slovenskih univerz (Ojsteršek idr., 2014). Eden izmed vidikov, ki v duhu
novih tehnologij (animacije, zvok, video posnetki ...) ne sme biti spregledan, je omogočanje
oddaje in dostopa do raziskovalnih podatkov (»raw data«, »research data«), ki nastajajo v
procesu raziskovalnega dela in imajo po mnenju strokovnjakov velik potencial za souporabo
(»data sharing«). Slovenski primer portala, ki omogoča enotni dostop do sive literature, je
Nacionalni portal odprte znanosti1, preko katerega lahko dostopamo do sive literature v
repozitorijih štirih slovenskih univerz, Digitalne knjižnice Slovenije2 ter drugih digitalnih
knjižnic in repozitorijev. Primer mesta, kamor lahko raziskovalci odložijo raziskovalne
podatke, pa je z njim povezan Arhiv družboslovnih podatkov3.
V magistrski nalogi smo raziskali možnosti dostopa do doktoratov v Osrednji humanistični
knjižnici filozofske fakultete v Ljubljani. Preverili smo, kakšne tipe raziskovalnih podatkov
vsebujejo doktorati. Vloga in oblika doktorata je enaka povsod po svetu – poudarek je na
tem, da mora biti vsak doktorat prispevek k znanosti, torej mora vsebovati nove znanstvene
rezultate. Vsi rezultati večletnega raziskovalnega dela morajo biti praviloma objavljeni v
znanstveni objavi. Želeli smo preveriti, ali je temu res tako, zato smo naredili krajšo
bibliometrijsko analizo prvih objav novih doktorjev znanosti filozofske fakultete v Ljubljani.
Študijo smo naredili z namenom primerjave rezultatov s francosko raziskavo, ki so jo
naredili na francoski univerzi Université Lille 3. Skupni rezultati so bili objavljeni v
zborniku prispevkov 17. mednarodne konference za sivo literaturo, ki je potekala v začetku

1

Dostopno na: http://www.openscience.si.
Dostopno na: http://www.dlib.si.
3
Dostopno na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si.
2
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decembra 2015 v Amsterdamu. Francosko-slovensko sodelovanje pri raziskavi je bilo tudi
posledica večletnega sodelovanja mentorja, profesorja dr. Primoža Južniča, in profesorja dr.
Joachima Schöpfla ter moje ERASMUS+ študijske izmenjave v Lille v zimskem semestru
2014/2015. Naši rezultati so pomembni zato, ker lahko prispevajo k izboljšanju pogojev za
souporabo raziskovalnih podatkov preko odprtih repozitorijev in arhivov. Hkrati si želimo,
da bi visokošolski knjižničarji prepoznali prednosti novih informacijskih potreb, s katerimi
se soočajo raziskovalci v obdobju e-znanosti, in nove vloge visokošolskih knjižnic.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
V tem delu so predstavljene raziskave, ki se nanašajo na štiri teoretične sklope, pomembne
za razumevanje empiričnega dela magisterija – Doktorati kot oblika in simbol, Elektronski
doktorati (ETD), Raziskovalni podatki in Primeri ravnanja z doktorati. Vsak izmed sklopov
povzema nekaj ključnih pojmov in raziskav. Po pregledu literature smo bolje razumeli
problematiko upravljanja in omogočanja dostopa do doktoratov in njihovih raziskovalnih
podatkov. Empirični del je sestavljen iz dveh delov – v prvi polovici so predstavljeni rezultati
raziskave, narejene na primeru doktoratov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v drugi
pa rezultati bibliometrijske analize objav, nastalih na podlagi raziskovalnega dela
doktorandov. Sledi razprava, v kateri smo odgovorili na zastavljena štiri raziskovalna
vprašanja.

2.1 DOKTORATI KOT OBLIKA IN SIMBOL
Po tradicionalni definiciji med sivo literaturo štejemo publikacije, ki so neobičajne, težko
najdljive in hitro izgubljene oz. minljive. Mednje spadajo (ne izključno ti) dokumenti:
poročila, doktorati in ostala zaključna dela, prispevki s konferenc, standardni, nekomercialni
prevodi, bibliografije, tehnična in komercialna dokumentacija ter uradni dokumenti, ki niso
bili objavljeni komercialno (Alberani, 1990). Po Luksembourški definiciji sive literature so
to vse informacije, proizvedene na vseh nivojih vladnih, akademskih, poslovnih in
industrijskih ustanov – v elektronskem in tiskanem formatu – ki niso izdane preko
založnikov (Luxembourška definicija sive literature, 1997). Po novi, praški definiciji, pojem
siva literatura združuje različne tipe dokumentov, ki nastajajo na vseh nivojih vladnih,
akademskih, gospodarskih, poslovnih in industrijskih ustanov – v tiskani ali elektronski
obliki – in so avtorsko-pravno zaščiteni ter zadovoljive kakovosti, da jih lahko knjižnice
vključijo v svoje knjižnične zbirke ali repozitorije ustanov, hkrati pa jih niso objavile
komercialne založbe (Schöpfel, 2010). Praška definicija dopolnjuje prejšnjo definicijo s tem,
da poudarja vlogo knjižnice. Šele odločitev knjižnice, da tovrstno gradivo umesti v svojo
zbirko, jo definira za sivo literaturo. Sivo literaturo mora nekdo upravljati, to so lahko
knjižničarji v okviru knjižnic ali repozitorijev.

Temelj znanstvenega komuniciranja so objave. Z razvojem interneta so znanstveniki dobili
nove možnosti komuniciranja in mednarodnega sodelovanja. Raziskovalci uporabljajo
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različne nove načine pri iskanju potencialnih raziskovalnih partnerjev, za kar je v veliki meri
zaslužen tudi odprti dostop do publikacij. Knjižničarji so postavljeni pred nov izziv, saj je
treba najti nove načine za sodelovanje z znanstvenoraziskovalno skupnostjo. Hitre
spremembe v informacijskem vedenju, načinih iskanja in uporabi informacijskih virov
zahtevajo, da se morajo knjižnične informacijske storitve za te uporabnike spreminjati veliko
hitreje kot na drugih področjih knjižničarstva (Južnič, 2015).
Velik proizvajalec sive literature so univerze, saj študentje za študij pišejo seminarje,
diplome, magisterije in doktorate, ki jih nato kot obvezni izvod podarijo visokošolskim
knjižnicam. Siva literatura je velikokrat pozabljen in neuporabljen del knjižnične zbirke, saj
jim je namenjen poseben prostor v knjižnici ali celo skladišču. V dokumentu Strokovni
standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za
obdobje 2012–2020) je gradnja digitalnih zbirk visokošolskih del in objav zaposlenih na
visokošolskem zavodu ena izmed osnovnih oblik knjižničnih storitev, ki naj bi jih
zagotavljale visokošolske knjižnice (Strokovni standardi in priporočila za organizacijo,
delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic, 2012, str. 22).

Doktorat je pisni izdelek, ki predstavlja samostojno raziskovalno delo posameznega
raziskovalca. Namen doktorata ostaja enak že stoletja, ne glede na državo in disciplino. Je
končni izdelek raziskovalca, ki dokazuje, da je kandidat sposoben raziskovalnega dela in
ima zadostno znanje s področja raziskovanja. Navodila za pisanje doktorata so si zelo
podobna povsod po svetu. Vsak kandidat ima vsaj enega mentorja, ki mu pomaga uspešno
zaključiti raziskavo. V procesu običajno sodelujejo tudi drugi akademski kolegi (komisija)
in knjižničarji. Doktorat ni končni cilj. Končni cilj so kompetence in sposobnosti, ki jih
kandidat pridobi v procesu pisanja doktorata.
Doktorati niso edina siva literatura v visokošolskih knjižnicah – te hranijo in omogočajo
dostop tudi do diplomskih, magistrskih in seminarskih nalog, separatov, zaključnih poročil
… Obsežen seznam tipov sive literature, dostopen na njihovi spletni strani4, pripravlja
skupnost GreyNet International. Kljub temu visokošolske knjižnice zaenkrat ostajajo najbolj
prepoznavna lokacija za doktorate. Po tradiciji doktorat ostane v visokošolski knjižnici
(arhivska funkcija), kjer postane del knjižnične zbirke in je na voljo uporabnikom.

4

Dostopno na: http://www.greynet.org/greysourceindex/documenttypes.html.
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Dvojna vloga knjižnice pri doktoratih:
-

ohranjanje (odgovorno hranjenje in arhiviranje, skrb za avtorske pravice, skrb za
preprečevanje plagiatorstva),

-

omogočanje dostopa do doktoratov vsem uporabnikom.

Trojna vloga doktoratov kot zaključnih del:
-

verifikacija pridobljenih sposobnosti in kompetenc za kandidata,

-

vir informacij za raziskovalce,

-

odsev kakovosti visokošolske ustanove (Južnič, 2010).

Doktorati so v akademskem smislu najpomembnejši del sive literature, saj so zaključna dela
najvišje stopnje visokošolskega študija. Pomembno vplivajo na razvoj znanosti, saj prinašajo
nove raziskovalne rezultate. Nekateri doktorandi objavijo rezultate svojih raziskav v
znanstvenih objavah, kot so znanstveni članki, kongresni zborniki ali monografije. Če ne
objavijo rezultatov v tovrstnih publikacijah, ti ostanejo del sive literature in so uporabnikom
težje dostopni.

2.2 ELEKTRONSKI DOKTORATI (ETD)
Kratica ETD se nanaša na doktorat v elektronski obliki, ki je obdelan in sprejet v knjižnično
zbirko. Tako za arhiviranje kot izposojo se uporablja izključno elektronska oblika. Večinoma
gre za PDF-dokumente, ki so zelo podobni tradicionalnim tiskanim doktoratom.
Potencialnim bralcem so na voljo preko spletnega dostopa. Velik vpliv na razvoj nacionalnih
sistemov za ravnanje z elektronskimi doktorati ima iniciativa The Network Digital Library
of Theses and Dissertations (NDLTD). Združuje več kot 1605 ustanov, univerz, združenj in
posameznikov s celega sveta, ki se trudijo za promocijo, razvoj in boljši dostop do
elektronskih doktoratov.
Razvoj interneta je rešil veliko knjižničarskih težav in olajšal delo knjižničarjev tudi na
področju doktoratov. Leta 2010 je še veljalo, da so visokošolske knjižnice v glavnem
spodbujale oddajo v tiskani obliki, ki jo je lažje arhivirati. Pri arhivskih izvodih e-verzije,

5

Dostopno na: http://www.ndltd.org/about/membership (podatek pridobljen 7. 3. 2016).
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shranjenih na zgoščenkah, je problem v trajnosti te tehnologije (Južnič, 2010). Več raziskav
je potrdilo, da so doktorati veliko bolj uporabljeni/brani, če so objavljeni na spletu. Vsekakor
spletni dostop pomeni lažjo dostopnost, vendar to še ni zagotovilo, da bo doktorat bolj bran,
oziroma da bodo znanstveni rezultati uporabljeni. Nekateri strokovnjaki so bili do gibanja
odprtega dostopa (»open access«) zadržani, saj prinaša nerešena vprašanja konceptov in
praks. Odprti dostop je velik izziv znanstvenemu objavljanju, vzdrževanju kvalitete
raziskovalnih podatkov in dolgotrajnemu ohranjanju dostopa do dosežkov znanosti (Karasti
idr., 2006).

Pomembno vlogo v znanstvenem komuniciranju imajo institucionalni repozitoriji, ki
arhivirajo in omogočajo elektronski dostop do vseh zaključnih del ustanov ter velikega dela
ostalih znanstvenoraziskovalnih objav, ki jih proizvedejo raziskovalci ustanove.
Univerzitetni repozitoriji so tudi interdisciplinarni, kar je ena izmed značilnosti
znanstvenega komuniciranja v e-znanosti. Z e-znanostjo smo dobile nove, inovativne
možnosti

znanstvenega

sodelovanja,

ki

postaja

interdisciplinarno

tudi

zaradi

interdisciplinarnih repozitorijev (Brugner-Weilandt, 2007).

5 prednosti univerzitetnega repozitorija:
-

lažji dostop do doktoratov (podpora izobraževalnemu sistemu),

-

spodbujanje digitalnega razvoja (knjižničarji spodbujajo k razvoju digitalnih
spretnosti),

-

olajšan proces oddaje doktorata,

-

prihranjen fizični prostor v knjižnicah,

-

vpliv na ugled univerze (Južnič, 2010).

Presenetljivo je, da veliko univerz dolgo ni prepoznalo prednosti elektronske oddaje
doktoratov. Kot največjo oviro za to različni avtorji omenjajo pomanjkanje sredstev
(finančnih in kadrovskih), pa tudi pomanjkanje zanesljivih raziskav (Copeland, 2011).
Na univerzi v Louisvillu je odločitev o oddaji elektronske verzije doktorata prepuščena
doktorandom. Ashman je v raziskavi dokazal, da na njihovo odločitev vplivajo naslednji
razlogi: varovanje intelektualne lastnine, mnenje komisije in mentorja ter osebna navezanost
na svoje avtorsko delo. Na odločitev o objavi elektronskega doktorata v univerzitetni
repozitorij ne vpliva tiskana ali elektronska narava virov, ki so jih doktorandi uporabili v
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zaključnem delu (Ashman, 2013). Na odločitev so izredno pomembno vplivala tudi dodatna
znanja, ki jih morajo imeti študentje za oddajo elektronske verzije, npr. pretvorba dokumenta
v interaktivno obliko PDF (Copeland, 2011).
Internet v kontekstu sive literature pomeni rešitev in njeno končno destinacijo. Kljub
ambiciozni napovedi pa internet včasih še bolj ovira dostop do znanstvenih informacij.
Razlogi, da določena raziskovalna dela niso objavljena v obstoječih repozitorijih ustanov,
so različni. Mednje sodijo pomanjkanje zavedanja o pomenu znanstvenih objav, embargo,
oddaja samih metapodatkov brez celotnega besedila ter zaupne vsebine in osebni podatki v
besedilu doktoratov (Schöpfel in Prost, 2014).
Poznamo dva načina objave doktorata v repozitorij – odprti in omejeni dostop. Omejeni
dostop je lahko dostop na lokaciji ali z embargom. Doktorand in njegov mentor lahko
zahtevata omejitev dostopa do doktorata zaradi komercialne pogodbe s podjetjem, postopka
potrjevanja patenta, etičnih dilem, občutljive vsebine, varovanja osebnih podatkov, poteka
postopka objave rezultatov v drugi publikaciji ali avtorskih pravic, ki so v rokah tretje osebe
(Brown idr., 2010, v Schöpfel in Prost, 2014). Schöpfel in Prost se strinjata, da je pri
odločitvi o embargu ključna vloga univerze. Na odločitev o objavi doktorata izključno v
elektronski obliki z različnimi razlogi, cilji in strategijami sicer vplivajo vsi naslednji
deležniki: doktorand, mentor, komisija, akademska skupnost, drugi doktorandi, fakulteta,
vodstvo univerze, univerzitetna ali visokošolska knjižnica, ponudnik storitev in založniki
(Schöpfel in Prost, 2014).
Eden izmed vzrokov, da se doktorandi ne odločijo za objavo doktorata v odprtem dostopu,
je tudi strah, da založnik ne bo želel objaviti monografije, ki bi nastala na izsledkih iz
doktorata, če bi bil ta že objavljen v odprtem dostopu. Z namenom razjasnitve te težave so
knjižničarji v ameriški univerzitetni knjižnici UCLA organizirali srečanje, na katerega so
povabili doktorande in založnike. Ugotovili so, da rešitev ni preprosta in je odvisna tudi od
področja raziskovanja, dolžine embarga itd. Našli so več razlogov, ki govorijo v prid objavi
doktorata v odprtem dostopu. Najpomembnejši je bil, da doktorata ne moremo izenačiti z
monografijo. Monografije avtorji napišejo za druge potencialne bralce (ne samo iz
specifičnega znanstvenega področja) in zahtevajo drugačno predstavitev rezultatov
doktorata. Kljub temu so na omenjenem srečanju založniki nakazali, da bi doktorat v
odprtem dostopu lahko vplival na njihovo odločitev o objavi knjige, vendar so se strinjali,
da doktorat in knjiga nimata popolnoma enakih lastnosti in namena. Z vidika vloge
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visokošolskih knjižnic je pomembno, da so doktorandi izjemno pozitivno sprejeli nove
informacije, ki so jih slišali na srečanju, saj so jim bile v veliko pomoč pri nadaljnjem
odločanju o objavljanju svojih raziskovalnih rezultatov (Gurman in Brunner, 2015). Vloga
knjižnice pri podpori raziskovalcem in promociji odprtega objavljanja je torej pomembna.
V prejšnjih poglavjih smo že omenili dve vlogi visokošolske knjižnice pri ravnanju z
doktorati, gre za ohranjanje in omogočanje dostopa. Tema vlogama smo dodali še tretjo –
svetovanje, kako ustrezno pripraviti raziskovalne podatke.
Ustrezna priprava vključuje tudi:
-

jasno ločitev besedilnega dela doktorata in raziskovalnih podatkov (raziskovalni
podatki v digitalni obliki morajo biti oddani v drugi, ločeni datoteki),

-

strukturirane raziskovalne podatke (različnim poglavjem ali zbirkam podatkov
naj bodo dodane predmetne oznake (»tagi«)),

-

kvalitetne metapodatke (podatki morajo biti opisani v standardnem jeziku in
formatu, z zadovoljivimi podrobnostmi, ki omogočajo lažjo najdbo in podatkovno
rudarjenje),

-

oddane podatke v originalni obliki, če je možno v odprtem formatu (in ne v PDF),
da je olajšano trajno ohranjanje in ponovna uporaba (»re-use«) (Schöpfel, Prost in
Malleret, 2016).

Južnič (2009) pravi: »Zanimivo bo videti, kako bo siva literatura (v preteklosti prezrta)
postala temeljni del visokošolskega sistema in vrh ugleda univerze.»
Univerza naj spodbuja uporabo multimedijskih dodatkov (animacij, grafik, zvoka) v
doktoratih, saj ti izboljšajo kvaliteto zaključne naloge in študija samega. Študente lahko
profesorji in knjižničarji že med študijem spodbujajo, da te dodatke vključujejo v seminarske
naloge, ki jih izdelujejo. To pomeni tudi, da bodo študentje, profesorji in knjižničarji
potrebovali dodatne delavnice in vaje za pripravo multimedijskih dodatkov (Copeland,
2011).
Ker so doktorati težko dosegljivi, se jih je v preteklosti veliko izposojalo preko
medknjižnične izposoje, vendar so se vedno pojavljali dvomi zaradi tveganja plagiatorstva,
zlorabe avtorskih pravic in obrabe (poškodb), ki nastanejo ob izposoji pogosto edinega
hranjenega izvoda knjižnice. Odprti dostop do doktoratov in raziskovalnih podatkov bo
predvidoma močno spremenil koncept medknjižnične izposoje teh virov. Schöpfel (2015) je
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pri pregledu stanja na tem področju ugotovil skupne lastnosti ustanov z različnih držav, ki
izvajajo medknjižnično izposojo doktoratov:
-

zniževanje sredstev tem ustanovam,

-

težko razreševanje pravic avtorskega prava,

-

osredotočenost na lokalne posebnosti,

-

spodbujanje širjenja znanstvenih rezultatov z gibanjem odprtega dostopa.

Zanimivo je tudi, da britanska nacionalna knjižnica dodaja vsem elektronskim doktoratom
identifikator DOI za namen lažje identifikacije, citiranja in navajanja vira – to pomaga
odkrivati pomembne raziskovalne podatke, skrite med stranmi doktorata, in omogoča
aktivne povezave med dokumenti (Schöpfel, 2015).

2.3 RAZISKOVALNI PODATKI
Ameriška vlada je raziskovalne podatke v kontekstu visokega šolstva definirala kot zbrane
podatke, ki so splošno priznani v znanstveni skupnosti, kot potrebni za potrditev izsledkov
raziskav. Po tej definiciji mednje ne uvrščamo osnutkov raziskovalnih publikacij,
predanaliz, načrtov nadaljnjih raziskav, ekspertnih ocen, komunikacije s kolegi, fizičnih
objektov (npr. laboratorijskih vzorcev), zakonsko zaščitenih podatkov in osebnih podatkov.6
Ta definicija je zelo podobna definiciji raziskovalnih podatkov v Načelih in usmeritvah
OECD7 – ta poudarjajo, da gre za računalniško berljive digitalne zapise, ki predstavljajo
osnovno podlago znanstvenemu raziskovanju in v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot
ustrezno sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj.
Štebe, Bezjak in Lužar s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani so leta 2013
pripravili načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v
Sloveniji. Cilj projekta je bil pomagati pri oblikovanju rešitev za čim boljši izkoristek
potenciala, ki ga nosijo raziskovalni podatki, nastali z javnimi sredstvi. Z metodo
polstrukturiranega intervjuja so ugotavljali, v kakšnih razmerah, pogojih in okoliščinah
nastajajo raziskovalni podatki ter kako se hranijo in ponovno uporabljajo. Končni vzorec je
zajemal 22 raziskovalcev iz 17 različnih znanstvenih disciplin (tudi geografije, slovenistike,
arheologije, zgodovine in antropologije). Intervjuji so potekali v prvi polovici leta 2011 v

6
7

Dostopno na: https://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a110.
Vir: OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, 2007.
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Ljubljani. Raziskovalce so spraševali po načinih zbiranja in hranjenja raziskovalnih
podatkov, ki nastanejo v procesu njihovega raziskovanja.
Med drugim so jih po vzoru drugih podobnih raziskav spraševali tudi:
-

koliko je posameznih podatkovnih datotek in kakšna je njihova velikost (v bitih),

-

kakšne vrste podatkovnih datotek (besedilo/video/avdio ...) se pojavljajo na
posameznih znanstvenih področjih,

-

kakšne so potrebe po hrambi (potrebe/obveznosti uporabnikov),

-

kakšne storitve in orodja se uporabljajo v povezavi s temi podatki (npr. sekvenčna
analiza genov, vizualizacija podatkov in drugo) (Štebe idr., 2013).

V raziskavi so tudi ugotovili, da raziskovalci iz različnih disciplin različno poimenujejo
raziskovalne podatke. Zgodovinarji jim pravijo viri, za geografe so to predvsem primarne
številke oz. vrednosti.
Tipi podatkov, ki so jih našteli v raziskavi:
- numerični

podatki, meritve,

- bibliografske podatkovne zbirke,

- rezultati numeričnih modelov,

- zvočni zapisi,

- ekonomski modeli,

- video,

- anketni podatki,

- programska oprema,

- intervjuji,

- strojna oprema,

- dnevniški zapisi,

- aplikacije,

- delovna poročila,

- spektri,

- slike,

- senzogrami,

- grafi,

- lidarski podatki,

- risbe,

- herbariji,

- besede (besedilni korpus),

- zbirke živali,

- pisna gradiva,

- vzorci tkiv

- statistični letopisi,

(Štebe idr.,

2013).

- popisi prebivalstva,
Najbolj prepoznavna delitev raziskovalnih podatkov – glede na tip – je na kvantitativne in
kvalitativne raziskovalne podatke. Velikokrat gre pri raziskavah za kombinacijo obeh tipov.
Druga delitev je na primarne (te raziskovalci zbirajo sami) in sekundarne podatke (te dobijo od
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drugih raziskovalcev, tudi v odprtodostopnih repozitorijih). Včasih so raziskovalci zbirali
podatke ročno (zapiski na papirju), danes pa jih računalniško in pri tem uporabljajo hitro
razvijajočo se tehnologijo. Ena najpomembnejših lastnosti računalniškega zbiranja podatkov je
ta, da tako zberemo ogromne in veliko večje količine podatkov (»big data«), ki nam omogočajo
zaznavanje vzorcev (trendov) in napovedovanje prihodnjih dogodkov (Krier in Strasser, 2014).
V kontekstu e-znanosti so znanstveni rezultati objavljeni tudi kot nabori surovih (»raw data«)
ali primarnih podatkov. Če raziskovalne podatke shranimo v obliko, ki omogoča njihovo
souporabo, in do njih omogočimo dostop preko repozitorijev in arhivov, postanejo pomemben
produkt znanosti, ki dopolnjuje tradicionalno vlogo znanstvenih publikacij (Borgman idr.,
2007).
Na področju arheologije je bilo narejenih več raziskav o pomembnosti odprtega dostopa do
primarnih raziskovalnih podatkov. Gre namreč za področje upravljanja s kulturno dediščino, na
katerem se trudijo vzpostaviti dialog ter sodelovanje med akademiki in zainteresirano javnostjo.
Pomanjkanje dostopa do primarnih podatkov je negativno vplivalo na ugled arheološke
znanstvene skupnosti, saj zainteresirana javnost ni mogla priti do vseh informacij. Za napredek
arheoloških raziskav in boljšo interpretacijo najdb je nujen odprti dostop do raziskovalnih
podatkov. Ker so načini pridobivanja raziskovalnih podatkov v arheologiji dragi, so ekonomski
učinki odprtega dostopa učinkovita rešitev. Novi načini souporabe raziskovalnih podatkov pa
morajo seveda upoštevati pravne in etične vidike vseh vpletenih deležnikov (Kansa idr., 2010).
Raziskovalni podatki so del dinamičnega procesa znanstvenega raziskovanja. V
poenostavljenem smislu lahko ločimo dve funkciji podatkov raziskovalnega procesa:
-

podatki kot osnova (»input« in »raw data«), pridobljeni iz različnih virov,

-

podatki kot raziskovalni rezultati (»output« in »research data«), ki sledijo fazam
življenjskega kroga podatkov (Schöpfel idr., 2016).

Bistvo doktorskega študija je raziskovanje, ki vedno prinese raziskovalne rezultate. Zaželeno
je, da vsak raziskovalec rezultate svoje študije objavi v znanstvenem članku ali znanstveni
monografiji. Vendar gre pri takšnih objavah za že analizirane rezultate, medtem ko do
primarnih podatkov pogosto ni bilo mogoče dostopati nikjer, razen v prilogah doktoratov.
Rešitev so podatkovni arhivi, namenjeni shranjevanju in omogočanju dostopa do raziskovalnih
podatkov.
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Tiskani doktorati pogosto vsebujejo raziskovalne podatke v različnih formatih, npr. tabele, slike
in grafe. Ti so v digitalnem okolju odprtih repozitorijev postali bogat vir znanstvenega
komuniciranja, namenjen nadaljnji uporabi. ETD imajo potencial, da prispevajo k razvoju eznanosti na dva načina:
-

kot vir z raziskovalnimi podatki (»data vehicles«), kar je bolj smiselno v tiskani obliki,
pri kateri so raziskovalni podatki oddani skupaj z besedilom doktorata,

-

kot napotilo do raziskovalnih podatkov (»gateways to data«), ki so odloženi v
podatkovnih arhivih, kar je inovacija, ki jo omogoča odprti dostop (Schöpfel idr.,
2014b).

Pred obdobjem digitalnih zbirk podatkov le-te niso bile cenjene kot dragocen končni produkt
raziskav. To se je spremenilo in čedalje več ustanov za sofinanciranje raziskovalnih projektov
zahteva, da so objave odprtodostopne, enako pa načrtujejo za podatke, ki morajo biti tudi
ustrezno upravljani in na voljo za souporabo. Raziskovalci so pogosto skeptični glede
souporabe svojih raziskovalnih podatkov, vendar kljub temu postaja ta praksa čedalje bolj
sprejeta. K temu so pripomogli tudi večji stroški računalniškega zbiranja podatkov, ki nastajajo
zaradi novih tehnologij. S stališča financerja je pomembna razlika med zahtevo po odprtih
podatkih (»open data«) in odprtim dostopom do končnih objav (»open access«). Prav tako je
potrebno vedeti, ali financer zahteva samo načrt upravljanja s podatki ali pa dejansko odložitev
podatkov v podatkovni arhiv. Visokošolski knjižničarji imajo priložnost, da raziskovalcem
pomagajo pri odločitvah, pomembnih za njihovo raziskovalno kariero (Krier in Strasser, 2014).
Na področju vsebine raziskovalnih podatkov je zelo malo empiričnih dokazov in raziskav. V
raziskavah v Lillu (Prost in Schöpfel, 2015) in Berlinu (Kindling, 2013) so ugotovili, da imajo
doktorandi zelo malo znanja o upravljanju z raziskovalnimi podatki. Na vzorcu približno 90
doktorandov iz Lilla in 117 doktorandov iz Berlina so prišli do podobnih zaključkov: vsi hranijo
svoje raziskovalne podatke na trdih diskih osebnih, včasih tudi službenih računalnikov.
Dodatne kopije hranijo na USB-ključih, zunanjih trdih diskih, DVD-jih, včasih tudi v oblaku
(Dropbox). Študija v Lillu je dokazala, da imajo doktorandi med vsemi raziskovalci najmanj
znanja o souporabi podatkov, kar je pričakovano, saj so šele na začetku svoje kariere. Hkrati
jih je 30 % pritrdilo, da imajo do njihovih podatkov dostop tudi sodelavci. Gre za tipičen pristop
k souporabi podatkov, ne preko interneta, temveč preko trdih diskov, USB-ključev, intraneta,
oblaka (Dropbox) itd. Hkrati jih je 28 % priznalo, da ne želijo odložiti svojih podatkov na splet,
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so se pa v večji meri (63 %) strinjali z odložitvijo v specializirane arhive podatkov. Pri
vprašanju, kakšno pomoč bi potrebovali pri ravnanju z raziskovalnimi podatki, so izpostavili
tehnične nasvete in pomoč pri pripravi načrta za upravljanje s podatki (da bi bili primerni za
objavo rezultatov). Največji težavi, ki so ju izpostavili doktorandi, sta bili tudi nezadostno
znanje o varovanju osebnih podatkov in avtorskem pravu (Schöpfel idr., 2016).
Raziskovalni proces sestavljajo različne faze ukvarjanja z raziskovalnimi podatki. Sledijo si v
določenem krožnem zaporedju, zato govorimo o življenjskem krogu raziskovalnih podatkov.
Nanj lahko gledamo iz dveh perspektiv. Prva je perspektiva raziskovalca, druga pa arhivarja.
Knjižničarji se lahko vključijo v vse faze življenjskega kroga, saj je vsaka faza lažje izvedljiva,
če zanjo obstaja načrt upravljanja. Raziskovalec mora imeti izdelan načrt za upravljanje z
raziskovalnimi podatki s posebnostmi – kako bodo ti organizirani, upravljani in ohranjeni skozi
življenjski krog podatkov med potekom raziskave in po njej. Načrt sestavlja opis projekta in
podatkov, ki bodo zbirani oz. uporabljeni, formatov, metapodatkovnih standardov, ki bodo
uporabljeni za hrambo in organiziranje, možne omejitve do vsebin in pravne pogoje za dostop
do podatkov. Iz načrta naj bo jasno, kako bodo podatki shranjeni in ohranjeni ter v prihodnosti
na voljo za ponovno uporabo in souporabo širšemu krogu raziskovalcev (Krier in Strasser,
2014).
Na sliki 1 sta modela življenjskega kroga podatkov. Prvi model je objavljen v končnem poročilu
projekta Odprti podatki (Štebe idr., 2013), drugi pa je nastal v univerzitetni knjižnici Lancaster.
Oba sta poenostavljeni obliki modela, ki je nastal v UK Data Archive8. Prvi prikazuje več
stopenj poti podatkov glede na aktivnost v raziskovalnem procesu. Namenjen je načrtovanju
aktivnosti v organizacijah – zagotavljanju metapodatkov, načrtovanju digitalne hrambe,
spremljanju skupnosti in udeležbe pri razvoju standardov, orodij ter shranjevanju in
digitalnemu skrbništvu. Življenjski krog metapodatkov po tem modelu je strukturiran po
naslednjih fazah: načrtovanje, financiranje, ustvarjanje, dodana vrednost, izbor/vrednotenje
kakovosti in uporabnosti, spravilo, analiza/objava rezultatov v članku ter dostop/iskanje/
ponovna uporaba. Krog se sklene in ponovno začne s fazo načrtovanja.

8

Dostopno na: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle.
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Slika 1: Življenjski krog podatkov (Vir: Odprti podatki, Štebe idr., 2013; Schöpfel idr., 2016.)

Drugi model je sicer krajši, vendar zaobjame naloge vseh faz, ki jih prikazuje prvi model.
Podatke raziskovalci najprej zberejo, obdelajo, analizirajo, nato objavijo in arhivirajo.
Arhivirani so v takšni obliki, da so na voljo drugim raziskovalcem, ki jih souporabijo.

Dve vidni vlogi arhiva z raziskovalnimi podatki sta:
-

možnost integracije podatkov (definirani so različni tipi podatkov, kar omogoča tvorbo
novih asociacij med podatki),

-

boljša evalvacija podatkov (raziskovalni podatki so na voljo za ponovno uporabo in
hkrati preverjanje njihove kakovosti s strani zainterisirane raziskovalne skupnosti)
(Schöplel idr., 2016).

Univerzitetne knjižnice imajo ponovno veliko priložnost za okrepitev svoje vloge pri
ohranjanju znanstvene komunikacije, kar je bila vedno ena njihovih ključnih nalog. Zdaj, ko se
je oblika znanstvenega komuniciranja spremenila, morajo biti knjižničarji pripravljeni ohranjati
to vlogo in še naprej omogočati dostop do raziskovalnih rezultatov (Krier in Strasser, 2014).
Možnost znanstvenega napredka na podlagi souporabe raziskovalnih podatkov je vprašljiva
zaradi njihovega nezadostnega upravljanja in trajnega ohranjanja. Pri tem imajo univerzitetne
knjižnice ključno vlogo, saj že od nekdaj najbolje upravljajo z raziskovalnimi rezultati.
Knjižnice imajo dolžnost, da zbirajo, ohranjajo in omogočajo dostop do raziskovalnih podatkov
in vseh drugih intelektualnih dosežkov družbe. Knjižničarji imajo sposobnosti, znanje in večino
infrastrukture, ki je potrebna za dosego tega cilja (Heidron, 2011).
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2.4 PRIMERI RAVNANJA Z DOKTORATI
2.4.1 Slovenija
Raziskava Železnikove in Južniča je pokazala, da leta 2010 v Sloveniji veliki večini magistrskih
del in doktoratov ni bilo zagotovljeno trajno ohranjanje, vprašljiva je bila tudi njihova
dostopnost. Rezultati ankete, izvedene na Univerzi v Ljubljani, so pokazali, da elektronske
izvode doktoratov zbira le manj kot polovica anketiranih knjižnic. Oddaja e-verzije takrat ni
bila obvezna, programska in tehnična podpora pa ni ustrezala zahtevam trajnega ohranjanja
digitalnih virov. Slovenske univerze so zaostajale v ustanavljanju repozitorijev, popolnega
prehoda na oddajo zaključnih del študija v elektronski obliki pa takrat še ni bilo zaslediti.
Avtorja raziskave sta oblikovala tri možna priporočila – prvo (vzpostavitev repozitorijev v
skladu z mednarodnimi standardi) je bilo v zadnjih letih že izpolnjeno, naslednji dve (obvezna
oddaja elektronske oblike zaključnih del študija na vseh članicah univerz v Sloveniji ter
intenzivnejše in organizirano delo visokošolskih knjižničarjev na promociji repozitorijev in
etične uporabe zaključnih del študija v okviru informacijskega opismenjevanja) pa še ne,
oziroma le deloma (Železnik in Južnič, 2010).
Leta 2009 je imela le manjšina slovenskih visokošolskih ustanov svoj ETD-sistem, večina
slovenskih visokošolskih knjižnic pa je dovoljevala izposojo doktoratov le v čitalniške prostore
knjižnice, včasih je bilo potrebno celo pridobiti avtorjevo dovoljenje za dostop. Ovira pri
izposoji, ki jo je zaznal Južnič, je bila izjemna decentralizacija slovenskih visokošolskih
knjižnic (tradicija starejših fakultet in neobstoj knjižničnih storitev v novejših knjižnicah).
Knjižničarji tudi niso želeli imeti svojega ETD-sistema, saj so predvidevali, da bodo to
omogočile druge ustanove (Južnič, 2010). To se je hitro spremenilo z razvojem Digitalne
knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) in Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM).
Do metapodatkov vseh doktoratov v Sloveniji je možno dostopati preko nacionalnega kataloga
COBISS, ki vsebuje tudi čedalje več povezav na polno elektronsko obliko, objavljeno v enem
izmed repozitorijev ali dLibu.
Univerza v Ljubljani zaostaja v razvoju omogočanja dostopa do svojih doktoratov v primerjavi
z Univerzo v Mariboru. Doktorate Univerze v Mariboru je mogoče najti tudi v komercialni bazi
ProQuest Dissertations and Theses ter v portalu DART Europe.
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2.4.1.1 Doktorati v sklopu slovenskega Nacionalnega portala odprte znanosti
Filozofska fakulteta je ena izmed največjih fakultet Univerze v Ljubljani in skupaj z drugimi
fakultetami ponuja interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistka in družboslovje
z več kot 609 programi. Osrednjo humanistično knjižnico fakultete sestavlja 18 oddelčnih
knjižnic – te hranijo vsaj en tiskani izvod doktorata, ki je bil uspešno zagovarjan na
posameznem oddelku. Vsaka oddelčna knjižnica sledi pravilom svojega oddelka, posebnosti so
predstavljene v tabeli10.
Glede na 29. člen Zakona o knjižničarstvu (2001)11 univerzitetne knjižnice kot glavne
visokošolske knjižnice univerz pridobivajo in obdelujejo obvezne izvode gradiv, ki nastajajo in
se objavljajo v okviru univerz, vključno z doktorati. Narodna in univerzitetna knjižnica pa po
6. členu Zakona o obveznem izvodu publikacij (2006)12 pridobiva po dva izvoda doktoratov. Ni
določeno, da morata biti izvoda tiskana, čeprav je to – kot je razvidno iz zaloge gradiva v
knjižničnem katalogu – praksa.
Po pravilih13 Filozofske fakultete o doktorskem študiju morajo doktorandi pred zagovorom v
referat oddati 5 trdo vezanih izvodov doktoratov in elektronsko verzijo na zgoščenki v
ustreznem formatu, primernem za objavo na spletni strani fakultete. V praksi oddaja elektronske
verzije v vseh knjižnicah oddelkov fakultete, ki potem hranijo to gradivo, še ni obvezna, saj je
knjižničarji ne zahtevajo. Obvezna bo morala postati glede na pravila (statut), ki jih bo Univerza
v Ljubljani predvidoma sprejela v sklopu Nacionalne strategije odprtega dostopa do
znanstvenih in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020. Strategija zapoveduje odprti
(elektronski) dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, financiranih iz javnih
sredstev. V Statutu Univerze v Ljubljani je zapisano, da mora vsak doktorand za uspešen
zaključek študija oddati tiskano in elektronsko verzijo svojega zaključnega dela ter s pisno
izjavo med drugim potrditi, da je tiskani izvod identičen elektronskemu in da na univerzo
prenaša pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki in reproduciranja ter pravico
omogočanja javnega dostopa do avtorskega dela na svetovnem spletu preko Repozitorija
Univerze v Ljubljani (Statut Univerze v Ljubljani, 127. člen, dopolnitve iz 2013).
9

Podatek za študijsko leto 2015/2016. Dostopno na: http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Doktorskistudj/Predstavitveni-zborniki-studijskih-programov.aspx.
10
Tabela 1 (Dostop do doktoratov v OHK FF) se nahaja v poglavju Priloge.
11
Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200187&stevilka=4446.
12
Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200669&stevilka=2977.
13
Dostopno na: http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Doktorski-studj/Navodila-inpostopki.aspx#Oddaja%20in%20zagovor.
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Oddaja e-oblike v Digitalno knjižnico Slovenije14 je omogočena, vendar ni obvezna, zato se
zanjo odloči manjši del doktorandov.
Od leta 2013 je elektronsko verzijo doktorata možno arhivirati v Repozitorij Univerze v
Ljubljani15, ki je del Nacionalnega portala odprte znanosti16. Na sliki 2 je predstavljena
struktura portala. Sestavljajo ga štirje institucionalni repozitoriji univerz, ki omogočajo dostop
do zaključnih del študija in publikacij raziskovalcev ter raziskovalnih podatkov. RUL omogoča
tudi shranitev manjših datotek z raziskovalnimi podatki (do največ 1 GB). Repozitoriji univerz
so vpisani v imenike odprtega dostopa in so vključeni v DART Europe in združljiv OpenAIRE.
Metapodatki se izmenjujejo iz sistema Cobiss preko protokola SRU/SRW (Ojsteršek idr.,
2014).

Slika 2: Nacionalni portal odprte znanosti (Vir: Kotar, M. Dostopno na: http://www.slideshare.net/igorvonlenart/podporaslovenskim-raziskovalcem-v-okolju-odprtega-dostopa, str. 15.)

Namen Nacionalnega portala odprte znanosti je, da omogoča dostop do večine zaključnih del
slovenskih fakultet. Dodane vrednosti portala, ki do sedaj niso bile možne, so skupen iskalnik,
priporočilni seznam in detektor podobnih vsebin – plagiatov. Pomembna dodana vrednost
portala je tudi izračun različnih statistik, npr. statistike mentorjev zaključnih del študija, ki
14

Dostopno na: http://www.dlib.si.
Dostopno na: https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo.
16
Dostopno na: http://openscience.si/default.aspx?lang=slo.
15
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kažejo področja, s katerimi se mentor ukvarja in njegovo sodelovanje z drugimi raziskovalci
(Ojsteršek idr., 2014).
Čeprav Ojsteršek in drugi (2014) trdijo (in si želijo), da je preko Nacionalnega portala odprte
znanosti dostopnih 80 % vseh zaključnih del slovenskih univerz, temu v času pisanja tega
magisterija še ni bilo tako. Glede na podatke, ki smo jih pridobili v referatu za doktorski študij
(3. stopnja) na Filozofski fakulteti, je leta 2013 na omenjeni fakulteti doktorat uspešno
zagovarjalo 74 kandidatov, samo 1 doktorat pa je objavljen v RUL17. Med letoma 2010 in 2014
je na Filozofski fakulteti UL uspešno zagovarjalo doktorat 276 kandidatov, v RUL pa je v času
pisanja tega magisterija dostopnih le 11 doktoratov (4 %) z izbranega obdobja. Infrastruktura
je pripravljena, sedaj je potrebno še spodbuditi posamezne fakultete, da začnejo dosledno
objavljati zaključna dela v repozitorije ter tako izkoristijo številne prednosti, ki jih portal
ponuja.

Dokument Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih
podatkov v Sloveniji 2015–2020 določa, da mora vsak upravičenec nacionalno financiranih
raziskav v obdobju 2015–2020 zagotoviti dostop do obojega, vseh recenziranih znanstvenih
objav in raziskovalnih podatkov, ki se nanašajo na znanstvene rezultate. Sem torej spadajo tudi
doktorski študijski programi, ki so nacionalno financirani iz javnih sredstev.
Nacionalna strategija (2015–2020) predvideva dva načina objave v odprtem dostopu:
-

samoshranjevanje v repozitorij (zeleni odprti dostop),

-

objava v odprtodostopni reviji.

Raziskovalni podatki so definirani kot tisti podatki, ki so pripravljeni za nadaljnjo uporabo in
souporabo. V prvi vrsti to pomeni, da so rezultati na podlagi podatkov že obravnavani v
objavah. V drugi vrsti pa gre za primarne podatke, ki so predhodno šli skozi postopek
digitalnega skrbništva in so pripravljeni na analize, tudi če niso neposredno povezani z
objavami.
Strategija določa, da morajo biti odprtodostopni in s čim manj omejitvami tudi raziskovalni
podatki, ki nastajajo v okviru raziskav, financiranih iz javnih sredstev. Programska oprema, ki

17

Podatek pridobljen 27. 4. 2016.
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omogoča dostop do njih, mora omogočati poizvedovanje, vrednotenje in razumevanje
podatkov, uporabnost za druge, interoperabilnost in skladnost z določenimi standardi
kakovosti.18 Pod pogoji, določenimi v pogodbi o dodelitvi sredstev, je dostopanje, rudarjenje
(»data mining«), izkoriščanje in razširjanje brezplačno. Možne so izjeme, ki morajo biti
utemeljene, npr. zaradi interesov nacionalne varnosti, varovanja osebnih podatkov in pravic
intelektualne lastnine privatnih sofinancerjev. V teh primerih mora biti omogočen vsaj dostop
do metapodatkov raziskovalnih podatkov, iz katerih je razvidno, pod katerimi pogoji so podatki
dosegljivi. Pogoji uporabe raziskovalnih podatkov morajo biti etično in pravno razčiščeni.
Področna podatkovna središča so končna destinacija za arhiviranje in omogočanje dostopa do
raziskovalnih podatkov.

Strategija omenja tudi, naj si izdajatelji monografij, prejemniki nacionalnih javnih sredstev,
prizadevajo za izdajanje monografij v poslovnih modelih, ki bodo omogočali odprti dostop do
besedil celotnih znanstvenih monografij.

Slika 3: Shema sprejetja odločitve glede razširjanja ali izkoriščanja rezultatov javno financirane raziskave (Vir:
Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020,
str. 7.)

18

Načela in usmeritve OECD.
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Odprti dostop do objav in raziskovalnih podatkov sta vključena v prednostne mednarodne
projekte in nacionalna področja tudi v dokumentu Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur
2011–2020. V dokumentu je med drugim podrobneje definirana digitalna raziskovalna
infrastruktura za družboslovje ter umetnost in humanistiko. Poudarek je na mednarodnem
partnerstvu in razvoju digitalnih virov (repozitoriji podatkov in publikacij). Kot primer že
vzpostavljene dobre prakse je omenjen spletni izobraževalni in raziskovalni portal Sistory, ki
ga je vzpostavil Inštitut za novejšo zgodovino ter na področju zgodovinopisja povezuje
raziskovalce, gradivo in tehnično infrastrukturo. Portal bodo vsebinsko razširili, tehnično
razvili in integrirali s sistemom COBISS. Glede na načrt razvoja mora biti gradivo v portalu
dostopno interaktivno in vizualizirano, posebej v kontekstu aplikacije znanstvenoraziskovalnih dosežkov v pedagoško dejavnost in njihove popularizacije. Drugi primer dobre
prakse, ki ga omenja dokument, je Infrastruktura za skupne jezikovne vire in tehnologije
(CLARIN19), pri katerem pa Slovenija še ni sodelovala. Gre za skupno infrastrukturo, preko
katere so dostopni vsi jezikovni viri in orodja za posamezen jezik in omogoča trajen javni
dostop do obstoječih jezikovnih, računskih in drugih virov (npr. besedilni korpusi, terminološke
baze, leksikalne baze, leksikoni, označevalniki, razčlenjevalniki itd.) ter njihov razvoj. Leta
2015 so na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU razvili portal FRAN20, preko
katerega so dostopni njihovi slovarji, slovenistični jezikovni viri in portali. Portal omogoča tudi
iskanje po drugih izbranih slovenskih jezikovnih korpusih. Kot tretji primer dobre prakse je
omenjen razvoj Digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost (DARIAH) 21, ki je del
evropske infrastrukture za digitalno umetnost in humanistiko. Gre za sodelovanje Slovenije v
konzorciju CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives)22. V dokumentu
so ugotovili, da je po eni strani potrebna specialistična obravnava raziskovalnih podatkov glede
na tradicije in potrebe posameznih disciplin, po drugi strani pa se čuti potrebo po integraciji in
poenotenju dostopa do gradiv različnih disciplin z enega mesta. Pomembno je znanje in nadzor
nad izvajanjem storitev repozitorija za trajno hrambo digitalnih podatkovnih gradiv za
raziskovalne namene (Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020, 2011).

19

Dostopno na: https://www.clarin.eu/
Dostopno na: http://www.fran.si.
21
Dostopno na: http://www.sidih.si.
22
Dostopno na: http://cessda.net.
20
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2.4.1.2 Primer arhiva družboslovnih podatkov (ADP)
Odprti dostop do raziskovalnih podatkov ima dva namena – objavo/odložitev rezultatov,
sofinanciranih z državnimi sredstvi, in omogočanje dostopa do raziskovalnih rezultatov z
možnostjo njihove souporabe. Na podlagi že omenjene slovenske raziskave Odprti podatki
(Štebe idr., 2013) so Štebe, Bezjak in Vipac-Brvar pripravili priročnik za raziskovalce Priprava
raziskovalnih podatkov za odprti dostop (2015), ki raziskovalcem s področij družboslovja
razloži, zakaj naj se odločijo za odložitev raziskovalnih podatkov v odprti dostop, kako
sodelujejo pri tem ter kakšno nadaljnjo podporo jim nudi Arhiv družboslovnih podatkov
(ADP)23. V publikaciji je večkrat izpostavljeno, da je potrebno odložitev raziskovalnih
podatkov načrtovati že v fazi načrtovanja in ustvarjanja raziskovalnega dela, saj v ADP
sprejmejo le pravilno pripravljene podatke. Raziskovalec naj torej premisli, ali je vrednost,
pomembnost in uporabnost njegovih podatkov dovolj velika, da bi jih lahko drugi raziskovalci
ter on sam v prihodnosti ponovno uporabili. Posredna korist za raziskovalca je vpliv na njegov
ugled in kariero, saj so podatki ovrednoteni v njegovi znanstveni bibliografiji, drugi
raziskovalci pa njegovo objavo navajajo kot referenco v svojih člankih. Korist za znanstveno
skupnost je združenost in zanesljivost novih spoznanj, kar omogoča njihovo preverjanje in
raziskovanje trendov. Vse to pripomore k boljšim možnostim za izboljšanje življenja, skupaj s
prihrankom javnih sredstev (ker se raziskave ne ponavljajo), kar sta pomembni koristi za
javnost. Pomembno vlogo pri podpori raziskovalca z ravnanjem z raziskovalnimi podatki in
promociji uporabe podatkov imajo, poleg podatkovnega središča, tudi raziskovalna ustanova
(fakulteta), (visokošolska, univerzitetna) knjižnica ter financer (npr. ARRS), kar je prikazano
na sliki 4 (Štebe idr., 2015).

23

Dostopno na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu.
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Slika 4: Pomoč in podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki (Vir: Priprava raziskovalnih
podatkov za odprti dostop, Štebe idr., 2015, str. 7.)

V Priročniku za raziskovalce (Štebe idr., 2015) so podrobno predstavljeni koraki in proces
izročitve raziskovalnih podatkov v hrambo v podatkovno središče ADP. Uporabljajo smernice
DSA (Data Set of Approval: The Guidelines 2014–2015), ki so predstavljene na sliki 5.
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Slika 5: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop (Vir: Štebe idr., 2015, str. 17.)

ADP nudi pomoč in podporo raziskovalcem tudi v obliki izobraževanj in tečajev, zato naj se
raziskovalci že v času načrtovanja raziskave obrnejo na njih, knjižnice pa naj raziskovalce
obveščajo o teh izobraževanjih.
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2.4.2 Francija
Francoski doktorati niso vključeni v francosko nacionalno bibliografijo ter niso arhivirani in
dostopni v francoski nacionalni knjižnici – kot je temu v Sloveniji. V preteklosti so Francozi
doktorate oddajali v tiskani obliki svoji univerzitetni knjižnici, ta pa jih je nadaljnje poslala v
nacionalni servis za reprodukcijo doktoratov ANRT. Tam so jih digitalizirali in shranili na
mikrofilm ter ga distribuirali drugim univerzitetnim knjižnicam (okoli dvestotim). Bibliografski
podatki vseh francoskih doktoratov so bili dostopni preko spletne podatkovne baze Téléthèses.
Z uveljavljanjem ETD in spremembami avtorskih pravic so doktorati postali avtorsko delo in
niso več veljali za dokumente, ki pripadajo univerzam. Francosko ministrstvo, pristojno za
znanost, je v letih 2005 in 2006 podalo naslednje predloge: oddaja doktorata je možna v tiskani
ali elektronski obliki, metapodatke pripravi nacionalna agencija za bibliografske podatke v
visokem šolstvu ABES v UNIMARC-formatu, univerza pripravi konverzijo doktorata v
HTML- in/ali PDF- in XML-formatu (Paillassard idr., 2007). Od leta 2006 so francoske
univerze prešle iz tradicionalnega ravnanja s tiskanimi doktorati na novo infrastrukturo STAR
ETD, povezano z nacionalnim portalom Theses.fr, ki jo upravlja ABES v Montpellierju. V
Franciji so doktorati javni dokumenti, ki (razen zaupnih raziskav) morajo biti dostopni vsaj v
okolju univerze (Schöpfel in Prost, 2014).
Université Lille 3 je univerza na severu Francije, ki pokriva področja družbenih in
humanističnih ved. Je primer dobre prakse glede podpore doktorandom. Razvili so tri stopnje
podpore doktorandom pri ravnanju z raziskovalnimi podatki:
-

-

-

izobraževanje:
-

seminarji in konference,

-

spletni viri, npr. smernice in pravila,

-

signalne informacije in promocija,

svetovanje:
-

pravna in tehnična pomoč pri načrtovanju upravljanja s podatki,

-

tehnična pomoč pri oddaji raziskovalnih podatkov,

-

povezava s primernimi partnerji,

infrastruktura:
-

posredovanje pri oddaji,

-

partnerstvo in povezovanje z repozitoriji,

-

razvoj orodij znotraj univerze (kampusa).
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Naštete stopnje podpore sledijo petim principom:
-

pristop, prilagojen posamezni znanstveni vedi (»One size does not fit all.«) – storitve
podpore pri ravnanju z raziskovalnimi podatki morajo biti prilagodljivi posameznim
disciplinam, kar pomeni dobro poznavanje raziskovalnih metodologij, vrst in tipov
podatkov, formatov itd. ter poznavanje in sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami
znotraj posameznih disciplin,

-

integracija v doktorski študij – upravljanje souporabe podatkov mora biti integrirani
del doktorskega študija, kot je to npr. znanstveno pisanje in analiza podatkov,

-

predlog načrta za upravljanje s podatki – univerza razvija svoj model upravljanja s
podatki, ki je združljiv z evropskimi kriteriji ter prilagodljiv znanstvenemu področju
univerze (družbene in humanistične vede),

-

spodbujanje k oddaji digitalne verzije raziskovalnih podatkov – oddaja
raziskovalnih podatkov naj postane obvezna za vsakega doktoranda,

-

sodelovanje pri trajni hrambi in diseminaciji raziskovalnih podatkov – na
Université Lille 3 so se odločili za partnerstva z lokalnimi ponudniki, predvsem v sklopu
Odprte znanosti. Njihov univerzitetni repozitorij je del nacionalnega odprtega
repozitorija HAL24 (Schöpfel idr., 2016).

2.4.3 Drugod
2.4.3.1 Evropa
Zametki portala DART Europe segajo v leto 2005, ko je bil ustanovljen z namenom postavitve
mesta, ki bo omogočal odprti dostop evropskim doktoratom, podporo repozitorijem
raziskovalnih ustanov in univerz, pripravo smernic za upravljanje in trajno ohranjanje
doktoratov (vključno z metapodatki) ter kot primer dobre prakse poslovnega modela za
dolgotrajen obstoj portala, ki se financira iz storitev dodanih vrednosti (npr. preverjanje
plagiatorstva, ustvarjanje varnostnih kopij) (Moyle, 2008). DART Europe je nastal kot delovna
skupina NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations). Leta 2008 je
omogočal dostop do 98.000 doktoratov iz 11 evropskih držav (Moyle, 2008). Leta 2016 s
portalom DART Europe sodeluje že več kot 110 univerz in ustanov iz celotne Evrope, vključno
z Univerzo v Mariboru, Zagrebu, Novem Sadu in Beogradu. Portal DART je enostavno orodje,
ki omogoča hitro najdenje doktoratov. Postaja čedalje bolj prepoznaven in uporabljen, povezan
je z NDLTD in LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) (Moyle, 2010).
24

Dostopno na: https://hal.archives-ouvertes.fr.
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2.4.3.2 Azija
Leta 2014 je bilo v bazo OpenDOAR vključenih 247 azijskih repozitorijev, ki vključujejo
doktorate. Najbolj zastopane države so bile Japonska, Indija, Kitajska, Tajvan in Indonezija,
medtem ko ostale države v razvoju dostopa do elektronskih doktoratov zaostajajo. Število
univerz v Aziji, ki imajo odprte repozitorije, je precej majhno, upoštevajoč ogromno število
kvalitetnih azijskih univerz (Ahmed idr., 2014). Indijski nacionalni projekt Shodhganga
omogoča centraliziran odprti dostop do indijskih doktoratov in s tem povečuje vidnost indijskih
raziskav. Repozitorij Shodhganga je odličen ekonomski, družbeni, izobraževalni in kulturni
informacijski vir raziskovalnih rezultatov (Sheeja, 2012), ki do sedaj vsebuje več kot 74.000
doktoratov (celotnih besedil) iz 245 univerz25.

2.4.3.3 Amerika
Glede na raziskavo Clementa in Rascoea sta dva najpopularnejša načina publiciranja ameriških
doktoratov odložitev v komercialni sistem doktoratov ProQuest in v odprte repozitorije univerz
in drugih raziskovalnih ustanov. Na nekaterih univerzah morajo doktorandi oddati svoj doktorat
v oba sistema (npr. Georgia Tech University in Texas A&M University). Ker je prihajalo do
nesporazumov, so univerze začele razmišljati o drugačni politiki oddaje in dostopa do
doktoratov. Avtorja sta videla rešitev v skupnem agregatorju elektronskih doktoratov, npr.
omenjena katalog Catalog of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations
(NDLTD) in portal Open Access Theses and Dissertations portal (DART) (Clement in Rascoe,
2013).

2.4.3.4 Svet
NDLTD je razvil globalni iskalnik po doktoratih, ki je 13. 4. 2016 omogočal iskanje po
4.384.499 doktoratih ustanov, katerih doktorati so vključeni v arhive NDLTD. Iskalnik je
dostopen na http://search.ndltd.org/. Drugi portal, ki omogoča globalni dostop do elektronskih
doktoratov, je Open Access Theses and Dissertations portal, dostopen na https://oatd.org/.
13. 4. 2016 je portal omogočal iskanje po metapodatkih 3.123.863 doktoratov, ki jih je
prispevalo več kot 1100 različnih univerz in ustanov.

25

Podatek je bil pridobljen 13. 4. 2016.
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3 RAZISKOVALNA METODA
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Vsak doktorat pomeni prispevek k znanosti, zato je pomembno, kje in pod kakšnimi pogoji so
dostopni tako pridobljeni raziskovalni rezultati. V kontekstu hitro razvijajoče se e-znanosti in
gospodarskih razmer, ki silijo v varčevalne ukrepe, sta postali pomembni souporaba in ponovna
uporaba raziskovalnih podatkov, ki nastajajo v procesu raziskovanja. Namen naše raziskave je
bil raziskati, kakšne raziskovalne podatke vsebujejo priloge doktoratov desetih disciplin s
področja družboslovja in humanistike. Želeli smo preveriti, kje so objavljeni raziskovalni
rezultati, dobljeni na podlagi teh podatkov. Namen raziskave je bil tudi primerjati rezultate s
francosko študijo, da bi preverili univerzalnost raziskovalnih podatkov glede na geografsko
lokacijo in znanstveno področje.
Empirični dokazi o dejanskih tipih raziskovalnih podatkov v doktoratih so pomembni zato, ker
širša stroka razvija spletne repozitorije ustanov in spletne arhive za odložitev raziskovalnih
podatkov in potrebuje pregled dejanskega stanja ter predloge za trajno ohranjanje.
Bibliometrijska analiza objav novih doktorjev znanosti je pomembna z vidika financiranja
doktorskega študija in vloge visokošolske knjižnice pri spodbujanju bodočih doktorjev znanosti
k znanstvenem objavljanju ter s tem napredku v znanosti.

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
- RV1: Kakšne raziskovalne podatke vsebujejo priloge doktoratov z desetih
področij humanistike in družboslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
glede na naslednje kriterije: obseg, format, viri pridobivanja podatkov, tipi
prikaza podatkov in način povezave z besedilom?
-

RV2: Ali in v čem so raziskovalni podatki v prilogah slovenskih doktoratov
podobni raziskovalnim podatkom v prilogah francoskih doktoratov? Ali obstaja
skupni imenovalec vsem doktoratom s področja humanistike in družboslovja ne
glede na državo?

-

RV3: Ali in v kako kakovostnih revijah in monografijah objavijo raziskovalne
rezultate, nastale na podlagi doktorskega študija, doktorji znanosti z desetih
področij humanistike in družboslovja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani?
RV4: Kako lahko OHK FF UL še izboljša podporo doktorandom pri ravnanju z
raziskovalnimi podatki in svojo vlogo pri omogočanju dostopa do raziskovalnih
rezultatov doktoratov?
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3.3 VZOREC IN POTEK RAZISKAVE
Raziskavo smo naredili v dveh delih, z uporabo dveh raziskovalnih metod.

3.3.1 Metoda: Analiza prilog doktoratov
V prvem delu raziskave smo analizirali priloge 226 doktoratov, ki so bili zagovarjani na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in oddani v oddelčne knjižnice Osrednje humanistične
knjižnice v časovnem obdobju od januarja 2010 do 15. junija 2015. Časovno obdobje je bilo
izbrano tudi z namenom nadaljnje uporabe dobljenih podatkov. V izbranem obdobju je bilo na
omenjeni fakulteti zagovarjanjih 396 doktoratov, naš vzorec jih zajema 57 %. Tak vzorec smo
zajeli zato, ker smo želeli primerjati enake discipline, kot so to naredili v raziskavi na francoski
univerzi Lille 3. Uporabili smo enako metodo in način zbiranja podatkov kot Prost idr. (2015)
v raziskavi na francoski univerzi Lille 3. K sodelovanju pri raziskavi so nas omenjeni francoski
raziskovalci povabili, ker so želeli narediti primerjalno analizo in priti do novih skupnih
ugotovitev.
V raziskavo smo vključili vse tiskane doktorate, ki so bili zagovarjani in oddani v desetih
oddelčnih knjižnicah OHK FF med januarjem 2010 in 15. junijem 2015. Vseh želenih
doktoratov z izbranega obdobja in oddelkov (262) nismo mogli pridobiti. Vzorec je tako
predstavljal 226 doktoratov (86 %) z izbranih desetih oddelkov, kar je z vidika različnosti
disciplin po našem mnenju dovolj reprezentativen vzorec. 36 doktoratov v oddelčnih knjižnicah
ni bilo možno pridobiti zaradi naslednjih razlogov: bili so izposojeni, založeni, izgubljeni ali še
v procesu obdelave in pridobitve.
Deset oddelčnih knjižnic OHK (od osemnajstih) smo izbrali z namenom primerljivosti našega
vzorca in rezultatov s francosko raziskavo v Lillu. Te oddelčne knjižnice so:
-

Knjižnica Oddelkov za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo,

-

Knjižnica Oddelka za arheologijo,

-

Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,

-

Knjižnica Oddelka za filozofijo,

-

Knjižnica Oddelka za geografijo,

-

Knjižnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko,

-

Knjižnica Oddelka za psihologijo,

-

Knjižnica Oddelka za romanske jezike in književnosti,
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Knjižnica Oddelka za umetnostno zgodovino,

-

Knjižnica Oddelka za zgodovino.
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V naštetih knjižnicah smo pridobili in pregledali priloge tiskanih doktoratov. Zbiranje podatkov
je potekalo v mesecu maju in juniju 2015. Podatke smo zbrali in analizirali v programu Excel.
Uporabili smo evalvacijski seznam, ki so ga pripravili in dopolnili francoski kolegi, temelji pa
na osnovi metodologije raziskave, ki je potekala v Berlinu (Kindling, 2013).
V tabeli Excel smo zbrali nekatere podatke, ki se tičejo doktoratov v celoti.
EVALVACIJSKI SEZNAM (DOKTORATI V CELOTI):
- lokacija doktorata (oddelčna knjižnica),
- ime in priimek doktoranda,
- naslov dela,
- ime in priimek mentorja in somentorja,
- disciplina (tematsko področje doktorata),
- leto (napisano na doktoratu),
- jezik.
Poleg zgoraj naštetih smo v tabeli Excel zbrali tudi naslednje podatke, ki se tičejo samo prilog
na koncu doktoratov. V oklepajih so zapisani možni odgovori ali primeri.
EVALVACIJSKI SEZNAM (SAMO PRILOGE DOKTORATOV):
- oblika (tiskana, elektronska ali priloge ni),
- način povezave s celotnim besedilom (speta skupaj z besedilom, ločena v drugem delu ali
priloge ni),
- drugi nosilci/oblike prilog (npr. na zgoščenki),
- obseg (število strani ali velikost datoteke),
- viri pridobivanja podatkov, ki so predstavljeni v prilogah (arhiv; muzej, galerija;
opazovanje, eksperiment; terensko delo; primeri besedil in tekstov ali raziskave z vprašalniki
in intervjuji),
- tipi predstavitve podatkov (tabele, besedila, slike, risbe, obrazci, statistični podatki, primeri
besedil in tekstov, karte, zemljevidi, grafi, fotografije, načrti ali ostalo),
- način dostopa do tiskane verzije (izposoja na dom ali čitalniška izposoja),
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- komentar (opisno je zabeležena okvirna vsebina oz. tematike v prilogah, urejenost poglavij
v prilogah, opisane posebnosti in zanimivi primeri (morebitni skriti zakladi?), format papirja,
prisotnost barv, dodan tudi podatek o številu vseh tabel, slik in grafov v celotnem besedilu),
- dodatne beležke (npr. možnost problematike osebnih podatkov oz. avtorskih pravic, v
kolikor bi bil doktorat odprtodostopen na spletu in URL-naslov spletne verzije, če ta obstaja).
Med priloge smo šteli vse, kar so avtorji umestili po samem besedilu doktorata in ni bilo del
besedila, tudi če so avtorji te dele poimenovali kako drugače. Mednje nismo šteli virov in
literature, smo pa šteli indekse, slovarje ter povzetke v angleškem ali slovenskem jeziku (če so
bili obsežni in so sledili virom in literaturi).

3.3.2 Metoda: Bibliometrijska analiza
V drugem delu raziskave smo naredili bibliometrijsko analizo. Referat za doktorski študij nam
je posredoval seznam vseh doktorandov, ki so zagovarjali svoje doktorate med letoma 2010 in
2015. Iz tega seznama smo izbrali vse, ki so zagovarjali svoj doktorat na izbranih desetih
oddelkih leta 2013 in 2014. Takih je bilo skupaj 112. Nato smo za vseh 112 doktorjev znanosti
pogledali v Sicris, koliko in katere objave so objavili od 1. 1. 2011 do 22. 3. 2016 (obdobje
malo več kot 5 let). V obdobje smo zajeli 2 ali 3 leta študija in približno 2 leti po zagovoru.
Eden izmed pogojev za zagovor doktorata na programu novega bolonjskega študija je namreč,
da že v času študija objavijo izvirni znanstveni članek, ki vsebuje raziskovalne rezultate, zato
smo te objave upoštevali v naši raziskavi. Podatke smo pridobili 21. in 22. 3. 2016. Uporabili
smo Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS26, ki jo pripravlja
ARRS. Vse podatke smo pridobili v bazi Sicris in Cobiss. Podatke smo zbrali in analizirali v
programu Excel.

Zanimalo nas je, koliko znanstvenih objav na podlagi svojega doktorskega raziskovanja so v
obdobju študija in prvih dveh/treh letih po zagovoru objavili doktorandi desetih oddelkov
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so doktorirali leta 2013 in 2014. Zanimalo nas je
tudi, katere so bile te objave po tipologiji ARRS ter ali so nastale v soavtorstvu z mentorjem.

26

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, 2013.
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Osredotočili smo se samo na vrhunske objave, zato smo za vse izvirne znanstvene članke
(1.01) preverili specifikacije revij, v katerih so bili objavljeni. Podobno smo naredili tudi za
znanstvene monografije (2.01), pri katerih nas je zanimala predvsem založba.
Za vsak posamezen izvirni znanstveni članek (1.01) smo pogledali naslednje kazalnike:
- naslov in avtorja članka,
- ali je članek objavljen v reviji, ki je indeksirana v Scopus in/ali v WoS,
- ali revijo izdaja slovenski ali mednarodni založnik,
- jezik članka,
- število avtorjev,
- ali je v primeru soavtorstva eden izmed avtorjev članka mentor doktorata.

Za vse znanstvene monografije (2.01) smo pogledali naslednje kazalnike:
- naslov in avtorja monografije,
- pri kateri založbi (slovenski ali tuji) je monografija izšla,
- jezik monografije,
- število avtorjev,
- ali je v primeru soavtorstva eden izmed avtorjev monografije mentor doktorata.

Zastavili smo si 3 hipoteze.
H1: Večina doktorandov bo imela v znanstveni bibliografiji vsaj en izvirni znanstveni
članek ali znanstveno monografijo.
Cilj vsakega raziskovalca je, da z raziskovanjem pride do novih spoznanj. Cilj doktorata je, da
prinese stroki nova spoznanja, ki pa morajo biti objavljena tudi v znanstveni objavi, da dosežejo
čim širši krog.
H2: Izvirni znanstveni članki bodo večinoma objavljeni v mednarodnih revijah, ki so
indeksirane v Scopus in/ali WoS.
Mednarodne znanstvene revije so osnovni način znanstvenega komuniciranja in potrditev
raziskovalnega dela.
H3: Večina doktorandov bo imela vsaj en izvirni znanstveni članek ali znanstveno
monografijo v soavtorstvu z mentorjem.
Eden izmed vzrokov soavtorstva člankov in monografij je skupno raziskovalno delo z
mentorjem. Ker so vsi doktorandi sodelovali z mentorjem ali somentorjem, predvidevamo, da
so skupaj tudi objavljali.
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3.4 OMEJITVE RAZISKAVE
Za izvedbo prvega dela raziskave smo uporabili metodologijo, ki so jo uporabili tudi v francoski
raziskavi. Zaradi različnih navodil za strukturo in obliko prilog doktoratov, je možno, da vsak
doktorand drugače poimenuje priloge, ki vsebujejo (ali pa ne) raziskovalne rezultate. Največja
dilema se je pojavila pri identifikaciji virov raziskovalnih podatkov, ki včasih niso bili jasni iz
metodologije. Možno je, da so doktorandi uporabili več virov, kot so jih navedli v metodologiji
ali virih in literaturi. V vseh knjižnicah nismo dobili dostopa do elektronskih verzij doktoratov,
ki jih morajo po pravilih doktorandi oddati knjižnici, ker imajo samo arhivske izvode. Pri
nekaterih disciplinah smo pregledali relativno malo doktoratov, saj je bilo doktorandov manj,
zato ne moremo zagotovo vedeti, ali je vzorec dovolj reprezentativen (npr. bibliotekarstvo,
informacijska znanost in knjigarstvo ter romanski jeziki in književnosti).

V drugem delu raziskave, pri bibliometrijski analizi, smo se omejili samo na podatke, ki so
dostopni v bazi Sicris, preverili smo jih lahko v Cobissu. Omejili smo se samo na doktorje
znanosti, ki so imeli šifro raziskovalca. Za vse ostale smo preverili, ali imajo objave v Cobissu,
nismo pa za te objave posebej preverjali, ali so znanstvene, čeprav je to manj verjetno, saj
tovrstne publikacije objavljajo tisti, ki so aktivni raziskovalci, ti pa imajo v Sloveniji šifro
raziskovalca. Seveda so lahko doktorandi rezultate svoje doktorske študije objavili v drugih
publikacijah in dokumentih, ki so vneseni v Cobiss (in ne v Sicris). Takih je bilo 50 doktorandov
(od 112), torej 45 %. Za teh 50 doktorandov nismo posebej preverjali objav v Cobissu po
tipologiji ARRS. Podatki, ki smo jih upoštevali, so omejeni le na slovenski sistem Sicris in
Cobiss. Nismo upoštevali denimo tega, da je morda kateri od doktorandov zapustil Slovenijo
in nadaljuje svojo raziskovalno pot v tujini, pri čemer mu je vodenje bibliografije v Sicrisu manj
pomembno (primer Metina lista27: npr. Vida Vončina Vodeb).
Doktorandov nismo intervjuvali ali kako drugače kontaktirali. Predstavljeni so samo podatki,
ki so dostopni preko Cobissa ter smo jih sami pridobili iz njihovih doktoratov in objav. Če so
svoje raziskovalne rezultate objavili še kje drugje (npr. v drugih specializiranih podatkovnih
arhivih, ki niso povezani s Cobiss, ali tujini), nismo preverjali.

27

Dostopno na: http://znanost.metinalista.si/znanstveniki_ce-po-svetu.
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4 REZULTATI

4.1 ANALIZA PRILOG DOKTORATOV
4.1.1 Discipline v vzorcu
Graf 1 prikazuje deleže doktoratov z disciplin desetih oddelkov, ki smo jih vzeli v vzorec.
Najbolj zastopani v vzorcu so doktorati s področij psihologije (24 %), germanistike, anglistike,
prevajalstva (17 %), filozofije (12 %) in zgodovine (12 %). Deleži se ujemajo s številom novih
doktorandov, saj jih imajo med preučevanimi disciplinami največ prav te. Sledi ostalih šest
disciplin, med katere smo uvrstili tiste, ki imajo od najmanj 8 (bibliotekarstvo, informacijska
znanost in knjigarstvo) do 15 (umetnostna zgodovina) doktoratov.
Pedagogika in andragogika; 6 %
Romanski jeziki in
književnosti; 5 %

Zgodovina; 12 %

Arheologija; 7 %
Geografija; 6 %
Umetnostna
zgodovina; 7 %
Bibliotekarstvo, inf.
znanost in
knjigarstvo; 4 %
Germanistika, anglistika,
prevajalstvo; 17 %

Psihologija; 24 %

Filozofija; 12 %

Graf 1: Discipline v vzorcu (N = 226 doktoratov)

4.1.2 Obseg prilog doktoratov
Od 226 doktoratov jih 142 (63 %) vsebuje priloge. Graf 2 prikazuje hitro zmanjševanje števila
strani (dolgi rep). Najbolj obsežnih deset prilog doktoratov je s področij arheologije,
umetnostne zgodovine in zgodovine. Najobsežnejša doktorata imata več kot 700 strani prilog.
Mediana je 22 strani prilog na doktorat. Število strani prilog je zelo različno, od 2 do 735.
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Graf 2: Obseg prilog (število strani, N = 142)
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4.1.3 Število doktoratov, ki vsebujejo priloge, glede na disciplino
V povprečju ima priloge 63 % doktoratov. Izjemi sta filozofija, kjer je število doktoratov s
prilogami v povprečju veliko nižje (7 %), in arheologija, pri kateri je število doktoratov s
prilogami v povprečju veliko višje (87 %), kar smo pričakovali. Velik odstotek doktoratov s
prilogami smo odkrili tudi pri pedagogiki (85 %). Poleg filozofije imajo manj doktoratov s
prilogami od povprečja še zgodovina, geografija ter romanski jeziki in književnosti. Graf 3
prikazuje regresijsko premico s koeficientom determinacije r2 = 0,74, kar pomeni, da obstaja
močna povezanost med tem, ali imajo doktorati priloge ali ne, v odvisnosti od discipline.
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Graf 3: Število doktoratov, ki vsebujejo priloge, glede na disciplino
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4.1.4 Obseg prilog glede na discipline
Obseg prilog se razlikuje glede na različne discipline. Na grafu 4 vidimo, da je arheologija
disciplina, ki ima daleč največji obseg prilog (povprečje je 251 strani na doktorat), saj kandidat
v doktoratu praviloma pripravi katalog z opisi in slikami objektov. Podobno, a v povprečju
manj obsežno, je pri umetnostni zgodovini (povprečje je 118 strani na doktorat). Psihologija in
filozofija imata majhno povprečno število strani na doktorat, čeprav smo v vzorec vzeli
relativno veliko doktoratov (večji krog predstavlja večje število doktoratov v vzorcu).
Povprečno število strani prilog pri filozofiji sta le 2 strani na doktorat, pri psihologiji pa 17.
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Graf 4: Obseg prilog (velikost kroga = število doktoratov, N = 225)

V enem primeru doktorata (umetnostna zgodovina) smo obravnavali prilogo, ki je bila oddana
samo na zgoščenki – ta je vsebovala različne datoteke (skupaj 778 MB), ki jih nismo mogli
prešteti kot število strani, zato pri tej analizi ni upoštevana.
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4.1.5 Povezava med besedilom doktorata in prilogami
Na grafu 5 so v deležih prikazani načini povezave prilog z dejanskim besedilom doktorata. Več
kot tretjina doktoratov v našem vzorcu ni vsebovala prilog, zato v 37 % primerov ni bilo
povezave med besedilom naloge in prilogo. Večina preostalih doktoratov (58 %) je vsebovala
priloge, spete skupaj z besedilom (sledile so po koncu besedila). V šestih primerih doktoratov
(3 %) so bile priloge ločene od besedila v drugem izvodu. Od tega gre v dveh primerih za
prilogi, oddani na zgoščenkah. V primeru prve zgoščenke je datoteka v PDF-formatu z
označenimi številkami strani, v drugem primeru pa gre za več datotek različnih formatov, zato
števila strani nismo mogli prešteti. V petih primerih (5 %) so doktorati vsebovali dva načina
povezave, poleg prilog, ki so sledile besedilu doktorata, so doktorji posebej priložili dodaten
izvod (večinoma katalog z opisanimi objekti), ki smo ga upoštevali kot ločeno prilogo.
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Graf 5: Povezava med besedilom in prilogami v % (N = 226)
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4.1.6 Viri pridobivanja raziskovalnih podatkov
142 doktoratov je imelo priloge in zanimalo nas je, katere vire so uporabili za pridobivanje
raziskovalnih podatkov, predstavljeni v le-teh. Vire, kot so knjižnice, knjige, znanstveni članki
in internet, smo upoštevali kot zagotovo uporabljene v procesu raziskovanja vsakega kandidata,
zato jih nismo posebej vključili v analizo. Vsak doktorat smo upoštevali kot nov prispevek k
znanosti, zato smo sklepali, da je v vseh primerih doktorand v njem predstavil raziskovalne
rezultate, ki so nastali na podlagi raziskovalnega dela.

Na grafu 6 vidimo, da sta najbolj pogosta vira pridobivanja podatkov (69 doktoratov) anketa
(spletni ali tiskan vprašalnik) in intervju. Pridobivanje podatkov z namenom analize iz različnih
besedil in tekstov (40 doktoratov) smo zasledili pri skoraj vseh disciplinah, vendar je bolj
tipično za jezikovne študije (germanistika, anglistika, prevajalstvo, romanski jeziki in
književnosti), pedagogiko in andragogiko. Primeri besedil so prevodi vladnih dokumentov na
spletnih straneh, poglavja romanov, vzeta in analizirana v korpusih, itd. Terensko delo je bolj
tipično za raziskovalce na področjih arheologije, umetnostne zgodovine, geografije,
psihologije, pedagogike in andragogike. Med terensko delo smo uvrstili pridobivanje podatkov
pri arheološkem izkopavanju, pedagoško delo z učenci/dijaki, psihološko delo s pacienti in
druga posebna dela, ki so od raziskovalca zahtevala, da pridobivanje podatkov opravi na terenu
(npr. v prostorih župnišča, ki pa ni bil arhiv). Pričakovano so muzeji in galerije tipičen vir
pridobivanja raziskovalnih podatkov za umetnostno zgodovino, arheologijo in zgodovino. Kot
kategorijo Drugo smo upoštevali podatkovne baze, uporabljene za pridobivanje raziskovalnih
podatkov (Geografski informacijski sistemi, citatni indeksi, zelo različni korpusi besedil, tudi
spletni slovarji ali spletne zbirke), osebne arhive, cerkvene arhive itd. V polovici doktoratov je
bil uporabljen en vir pridobivanja podatkov, v drugi polovici pa več virov.
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Graf 6: Viri pridobivanja podatkov, predstavljeni v prilogah
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4.1.7 Tipi predstavitve raziskovalnih podatkov v prilogah
Analizirali smo tipe predstavitve raziskovalnih podatkov v prilogah vseh doktoratov, ki so
vsebovali priloge – teh je bilo 142. Graf 7 prikazuje raznolikost in pogostost tipov predstavitve.
86 prilog (60 %) je vsebovalo tabele. Drugi najpopularnejši način predstavitve podatkov je
besedilo, ki se je pojavilo v 70 primerih (50 %). Nekateri tipi so tipični za določeno disciplino.
V arheologiji so – poleg tabel in besedil – tipične risbe in načrti. Za psihologijo je značilno, da
priloge vsebujejo zbirke statističnih podatkov, prikazanih v tabelah. V kategorijo Drugo smo
uvrščali časovne prikaze, zajete slike z računalniškega zaslona itd. V četrtini doktoratov je bil
uporabljen le en tip predstavitve, v 75 % pa so uporabili več načinov.

Načrti
Ostalo
Fotografije
Grafi
Karte, zemljevidi
Primeri besedil in tekstov
Statistični podatki

Obrazci
Slike, risbe
Besedilo
Tabele
0

10

20

30

40

Graf 7: Tipi predstavitve raziskovalnih podatkov v prilogah
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4.2 BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA
4.2.1 Doktorji znanosti desetih oddelkov Filozofske fakultete iz let 2013 in 2014
V vzorec smo vključili vseh 112 doktorandov, ki so doktorirali leta 2013 in 2014 na desetih
oddelkih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Iz grafa 8 je razvidno, da ima 62
doktorandov (55 %) šifro raziskovalca, za katero so zaprosili pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost (ARRS). V sistemu Sicris smo pregledali njihove znanstvene bibliografije
raziskovalcev. Ostalih 50 doktorandov (45 %) v sistemu Sicris nismo našli. Od teh so štirje
sicer imeli šifro raziskovalca, vendar ta ni bila povezana z njihovimi bibliografskimi enotami v
Cobissu, zato njihovih znanstvenih bibliografij v Sicrisu nismo mogli preučiti. Od 50
doktorandov brez šifre raziskovalca so imeli vsi (razen enega) v Cobissu (poleg svojega
doktorata) vsaj še eno bibliografsko enoto v časovno neomejenem obdobju. Nekatere te objave
so nastale tudi več let pred doktoriranjem, druge so bile novejše, lahko jih je bilo veliko ali zelo
malo. V nadaljevanju smo se osredotočili samo na analizo objav na podlagi podatkov v Sicrisu,
v katerem je tipologija preverljiva.

Doktorandi desetih oddelkov FF v letih 2013 in 2014

50; 45 %

So v Sicrisu

62; 55 %

Niso v Sicrisu

Graf 8: Doktorandi desetih oddelkov Filozofske fakultete v letih 2013 in 2014 (N = 112)
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4.2.2 Objave v bibliografijah raziskovalcev glede na Tipologijo dokumentov/del za
vodenje bibliografij v sistemu Cobiss
62 doktorandov je imelo v obdobju od 1. 1. 2011 do 22. 3. 2016 v svojih znanstvenih
bibliografijah skupno 1454 bibliografskih enot – od tipologije 1.01 Izvirni znanstveni članek
do 3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa. Vnosov za mentorstva, somentorstva
itd. nismo posebej šteli. Bibliografske enote so glede na tipologijo zelo raznolike, kar prikazuje
graf 9. Skupno smo našteli 39 različnih kategorij. Največ je 1.12 Objavljenih povzetkov
znanstvenih prispevkov (245), sledijo 1.01 Izvirni znanstveni članki (210), 1.16 Samostojni
znanstveni sestavki (111), 3.15 Prispevki na konferenci brez natisa (93) in 1.08 Objavljeni
znanstveni prispevki na konferenci (80). 1.02 Preglednih znanstvenih člankov je 20, 1.03 Kratki
znanstveni prispevki so samo 3, 1.04 Strokovnih člankov je 68, 2.01 Znanstvenih monografij
je 28, 2.02 Strokovnih monografij pa 16.
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Graf 9: Bibliografske enote v bibliografijah doktorandov glede na Tipologijo dokumentov/del za vodenje
bibliografij v sistemu Cobiss

ČEŠAREK, A. Dostop do raziskovalnih rezultatov v doktoratih. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016.

50

4.2.3 Izvirni znanstveni članki
53 doktorandov (od 62) je po podatkih, ki smo jih dobili v sistemu Sicris, v izbranem
5-letnem obdobju objavilo vsaj en izvirni znanstveni članek. V povprečju ima vsak od njih
v svoji znanstveni bibliografiji 3,4 izvirne znanstvene članke.
Največ izvirnih znanstvenih člankov (20) ima v svoji bibliografiji dr. Vita Poštuvan, ki je
leta 2014 končala doktorski študij psihologije, zaposlena pa je na Univerzi na Primorskem,
na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper ter na Inštitutu
Andrej Marušič. Ista raziskovalka izstopa tudi po številu največ objav tipologije 1.12,
Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov, teh ima kar 50 (povprečje je 4 na avtorja). Z 19
izvirnimi znanstvenimi članki sledi dr. Sebastjan Vörös, ki je leta 2013 končal doktorski
študij filozofije, sedaj pa je zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za njim
imata po 12 izvirnih znanstvenih člankov dr. Dejan Georgiev (doktorat s psihologije, 2014,
zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana) in dr. Anita Jug Došler (doktorat s
pedagogike, 2013, zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani).

4.2.4 Izvirni znanstveni članki glede na indeksiranost v Web of Science in/ali Scopus
Graf 10 prikazuje delež izvirnih znanstvenih člankov glede na vključenost revij v WoS in/ali
Scopus. Po pregledu 210 izvirnih znanstvenih člankov 62 raziskovalcev v sistemu Sicris smo
ugotovili, da je približno polovica člankov (103) izšla v revijah, ki so indeksirane v Scopus.
Od teh je 61 člankov, ki so izšli v revijah in so hkrati indeksirani tudi v WoS. 107 člankov
(51 %) je izšlo v revijah, ki niso vključene niti v Scopus niti WoS.
Izvirni znanstveni članki glede na indeksiranost revij v WoS in/ali
Scopus
42; 20 %

107; 51 %
61; 29 %

Samo Scopus

Scopus in WoS

Ne Scopus, ne WoS

Graf 10: Izvirni znanstveni članki glede na indeksiranost revij v WoS in/ali Scopus (N = 210)
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4.2.5 Izvirni znanstveni članki glede na objavo v slovenski ali tuji reviji (N = 210)
Na grafu 11 vidimo, da je največ člankov objavljenih v slovenskih revijah – 128 (61 %) v
55 revijah. 46 člankov je objavljenih v 18 slovenskih revijah, ki so indeksirane v Scopus, od
tega je 18 člankov objavljenih v slovenskih revijah, ki so hkrati indeksirane tudi v WoS.
Slovenske revije, v katerih je objavljenih največ člankov, so Acta geographica Slovenica (8),
Prispevki za novejšo zgodovino (8), Ars & humanitas (7), Poligrafi (7), Studia Historica
Slovenica (5), Kronika (4), Linguistica (4), Obzornik zdravstvene nege (4) in Phainomena
(4).
82 člankov (39 %) je objavljenih v 72 tujih revijah. 57 člankov (27 %) je objavljenih v tujih
revijah, ki so indeksirane v Scopus, od tega jih je 43 takih, ki so hkrati indeksirani tudi v
WoS.
Izvirni znanstveni članki glede na objavo v slovenski ali tuji reviji

82; 39 %
128; 61 %

Slovenska revija

Tuja revija

Graf 11: Izvirni znanstveni članki glede na objavo v slovenski ali tuji reviji (N = 210)
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4.2.6 Jezik izvirnih znanstvenih člankov (N = 210)
Na grafu 12 so prikazani jezikovni deleži izvirnih znanstvenih člankov. 95 (45 %) jih je
napisanih v angleščini; poleg teh jih je še 10 v angleščini in vsebujejo daljši povzetek v
slovenščini ali obratno, skupno je torej točno polovica člankov v angleščini. 96 člankov je v
slovenščini, vsi (razen enega) so objavljeni v slovenskih revijah. 9 jih je v naslednjih jezikih:
nemščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, poljščina in srbščina. 29 člankov v angleščini
je objavljenih v slovenskih revijah.

Jezik izvirnih znanstvenih člankov
9; 4 %
10; 5 %

96; 46 %

95; 45 %

Slovenščina

Angleščina

Graf 12: Jezik izvirnih znanstvenih člankov (N = 210)

Slov. in angl.

Drugo
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4.2.7 Soavtorstvo pri izvirnih znanstvenih člankih (N = 210)
96 člankov (45 %) je nastalo v soavtorstvu, od tega je pri 33 člankih (34 %) doktorand
sodeloval s svojim mentorjem doktorata. Iz grafa 13 je razvidno, da ima 114 člankov samo
enega avtorja. 20 je člankov, ki imajo 10 ali več avtorjev – vsi ti so nastali v soavtorstvu z
dr. Vito Puštovan (psihologija). Povprečno število avtorjev na članek je 3,8 – ob
neupoštevanju člankov dr. Puštovanove pa je povprečno število avtorjev na članek 1,9.

Soavtorstvo pri izvirnih znanstvenih člankih
20; 10 %

23; 11 %

114; 54 %
53; 25 %

1 avtor

2 - 3 avtorji

4 - 9 avtorjev

več kot 9 avtorjev

Graf 13: Soavtorstvo pri izvirnih znanstvenih člankih (N = 210)

33 je člankov, pri katerih so doktorandi sodelovali s svojim mentorjem. Od tega je kar tretjina
člankov (11) avtorja dr. Dejana Georgieva, še 8 pa je avtorjev, ki so s svojim mentorjem
sodelovali vsaj pri dveh člankih. Tako dobimo 15 doktorandov (od 62), avtorjev člankov, za
katere smo ugotovili, da so s svojim mentorjem objavili vsaj en izvirni znanstveni članek.
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4.2.8 Znanstvene monografije (število avtorjev, N = 62)
Graf 14 prikazuje, da je od 62 doktorandov 18 (29 %) takih, ki so objavili vsaj eno
znanstveno monografijo, vsi skupaj pa so objavili 28 znanstvenih monografij. Pri treh
monografijah sta sodelovala po dva doktoranda (Slovensko planinstvo = Slovene
mountaineering, prva in druga izdaja, avtorja Mikša, P. in Ajlec, K., Ljubljana: Planinska
zveza Slovenije in Ivančna Gorica: arheološke raziskave v letih 2008 in 2009, avtorici
Vojaković, P. in Plestenjak, A., Sevnica: Arhej). Dr. Peter Mikša (zaposlen na Filozofski
fakulteti UL) je sicer v soavtorstvu objavil pet monografij (pri Planinskem društvu Ljubljana
– Matica in Založbi ZRC), sledita mu dr. Rok Ciglič s štirimi monografijami (pri založbah
Založba ZRC in Aristej) in dr. Mateja Ferk s tremi monografijami (pri Založbi ZRC), oba
sta zaposlena na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in
umetnosti.

Znanstvene monografije

18; 29 %

44; 71 %

Avtorji vsaj ene monografije

Graf 14: Znanstvene monografije (število avtorjev, N = 62)

Avtorji brez monografij
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4.2.9 Jezik znanstvenih monografij (število monografij, N = 28)
24 znanstvenih monografij (od 28) je napisanih v slovenščini. Samo ena je izšla pri tuji
založbi (Jezikovno tehnološki postopek obračanja dvojezičnih slovarjev, Srebnik, A., Praga:
Verbum). Ena znanstvena monografija je v angleščini, čeprav je izšla pri slovenski založbi
(Central-European urban heat island atlas, Ciglič, R., ZRC SAZU). Ena znanstvena
monografija je v nemščini in je izšla pri nemški založbi (»Ein Prinz auf der Erbse«:
Phraseologie und Übersetzung: am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur von Christine
Nöstlinger im Deutschen und Slowenischen, Valenič Urh, U., Baltmannsweiler: Schneider
Verlag Hohengehren). Že omenjeni obe izdaji knjige Slovensko planinstvo = »Slovene
mountaineering« sta dvojezični (slovenščina in angleščina).

4.2.10 Znanstvene monografije glede na število avtorjev (število monografij, N = 28)
Na grafu 15 vidimo, da ima polovica (14) znanstvenih monografij samo enega avtorja, druga
polovica (14) je v soavtorstvu. Največ (11) avtorjev ima znanstvena monografija Rudolf
Badjura – življenje in delo. V povprečju ima vsaka znanstvena monografija 2,6 avtorja. V
devetih primerih (38 %) znanstvenih monografij je mentor soavtor oz. urednik in recenzent.

Znanstvene monografije glede na število avtorjev

6

14

8

1 avtor

2-3 avtorji

4-11 avtorjev

Graf 15: Znanstvene monografije glede na število avtorjev (število monografij, N = 28)
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5 RAZPRAVA

5.1 RAZISKOVALNI PODATKI V PRILOGAH DOKTORATOV
Najprej bomo odgovorili na naše prvo raziskovalno vprašanje o raziskovalnih podatkih v
prilogah doktoratov glede na naslednje kriterije: obstoj prilog, obseg prilog, način povezave
z besedilom, viri pridobivanja podatkov, tipi prikaza podatkov in format.
Po pregledu 226 doktoratov z desetih področij družboslovja in humanistike smo ugotovili,
da jih ima priloge približno dve tretjini – del svojega večletnega raziskovalnega dela
raziskovalci torej objavijo v prilogah doktoratov. Iz tega podatka sklepamo, da so lahko
priloge potencialno zanimive za nadaljnjo uporabo, vendar mora biti zadoščeno najmanj
naslednjim kriterijem: dostop raziskovalnih podatkov v elektronski obliki preko
uporabniškega vmesnika, ki omogoča uspešno najdenje, datoteke v odprtem formatu, ki
omogočajo souporabo in dolgotrajno ohranjanje, urejeno avtorsko pravo in varovanje
osebnih podatkov. Število strani prilog posameznih doktoratov je zelo različno (od 2 do 735).
Avtorjev nismo spraševali o razlogih, na podlagi katerih se odločijo, kaj bodo umestili v
priloge. Zaznali pa smo določene trende, ki so odvisni tudi od discipline in mentorja. V času
raziskave smo večkrat obiskali oddelčne knjižnice in z opazovanjem ter pogovorom s
knjižničarji in raziskovalci opazili, da raziskovalci sicer sledijo oddelčnim navodilom
priprave doktorata, hkrati pa večkrat pregledajo tudi strukturo doktoratov svojih
predhodnikov in nato ravnajo podobno. Po definiciji priloge priložimo glavnemu delu
besedila, saj so dovolj pomembne, da spadajo v doktorat, vendar ne v jedro besedila. Tja
(med rezultate) v skladu z znanstvenim raziskovanjem ne spadajo primarni podatki, temveč
že analizirani, zato so priloge edino možno mesto, kjer jih doktorandi lahko objavijo. Glede
na naše rezultate ugotavljamo, da se vsi doktorandi ne odločijo za to možnost. Možno je
torej, da raziskovalni podatki nikoli niso na voljo za ponovno uporabo. Dopuščamo možnost,
da pri vsakem doktoratu dodatni raziskovalni podatki ne nastanejo, vendar je to redko. Tudi
npr. transkripti ali video posnetki intervjujev bi lahko bili dodani v priloge (pod pogojem
varovanja osebnih podatkov). Večinoma so vse priloge doktoratov vsebovale raziskovalne
podatke, vendar pa so avtorji pogosto v priloge dodajali tudi neizpolnjene primere obrazcev,
anket in formularjev, ki so jih uporabili tekom raziskave. To je bilo pričakovano, saj je za
zagotovitev ponovljivosti študije potrebno priložiti vse postopke metodologije. Pričakovano
smo odkrili, da le malo doktoratov s področja filozofije vsebuje priloge. Tudi če jih doktorati
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imajo, gre za primere tekstov in besedil. Raziskovalna metoda v filozofiji je drugačna kot
pri ostalih preučevanih področjih, saj raziskovalci uporabljajo za vir raziskovanja izvirna
dela, ki jih praviloma ne prilagajo v priloge.
Glede obsega prilog smo med disciplinami odkrili razlike. Največji obseg prilog strani
imajo doktorati s področij arheologije in umetnostne zgodovine. V obeh disciplinah avtorji
kot del svojega doktorata večinoma pripravijo obsežen katalog, kar je močno vplivalo na
naše rezultate. Najmanjši obseg prilog so imeli doktorati s filozofije, kar smo pričakovali,
ker pridobivanje raziskovalnih podatkov v filozofiji večinoma pomeni branje izvirnih del, ki
jih ne dodajajo v priloge, in razmišljanje o njih. Poleg filozofije sta disciplini z najmanjšim
obsegom prilog še bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo ter psihologija.
Predvsem na primeru psihologije ne smemo prezreti, da priloge velikokrat vsebujejo
primarne statistične podatke, ki so tipični primer raziskovalnih podatkov, za katere se
predvideva odprti dostop preko institucionalnih repozitorijev in podatkovnih arhivov. Primer
obsežne priloge s področja arheologije je doktorat Brine Škvor Jernejčič, Žarna nekropola v
Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo, iz leta
2014. Prvi del tega doktorata vsebuje veliko fotografij, zemljevidov in tabel. Sledijo mu
priloge z zemljevidom izkopavanja, rezultati kemičnih analiz in izčrpni opisi objektov, ki so
jih raziskovali. Poleg prvega dela doktorata obstaja še drugi, katalog s skoraj 300 stranmi
fotografij z izkopavanj, risb in skic objektov ter obsežnejšimi opisi objektov. Ta priloga bi
lahko bila dober primer ponovne uporabe raziskovalnih podatkov, če bi ti obstajali v spletni
obliki, skupaj z ustreznim uporabniškim vmesnikom z možnostjo iskanja in brskanja. V
drugem doktoratu s področja arheologije smo našli primer kratkih navodil za uporabo prilog,
ki obsegajo več kot polovico celotnega doktorata (Gerbec, T.: Nižinska poselitev
severovzhodne Slovenije v starejši železni dobi, primer Hotinja vas, 2014). Katalogi, ki smo
jih upoštevali kot priloge k disertacijam, so včasih vsebovali navodila za uporabo. Gre za
krajše besedilo, v katerem avtor pojasni, katere simbole in strukturo prilog je uporabil ter
kako si sledijo obravnavani objekti. Ta navodila so dobrodošla, žal pa jih nekateri katalogi
niso imeli, včasih pa so bila pomanjkljiva. Pri oddaji elektronskih verzij katalogov bi bila
odlična priložnost, da bi bil na voljo uporabniški vmesnik, preko katerega bi avtorji dodali
svoje objekte. Vsak obravnavani objekt namreč vsebuje fotografijo in metapodatke.
Aplikacija bi pripomogla k hitrejšemu in učinkovitejšemu iskanju, kar bi olajšalo nadaljnjo
uporabo rezultatov. Podatkovno bazo (raziskovalne podatke) bi lahko avtorji oddali v
e-obliki. Opazili smo, da so doktorji znanosti v svojih doktoratih uporabili različne načine
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številčenja strani prilog, kar nam je otežilo določanje obsega prilog. Možni načini so bili:
prilog sploh niso oštevilčili, številčenje se je nadaljevalo za besedilom, ali pa so imele
priloge drugačno številčenje kot besedilo.
Zanimalo nas je tudi, na kakšen način so priloge povezane z besedilom. Ugotovili smo, da
je večina doktoratov imela priloge spete z besedilom. V 11 primerih smo našli priloge tudi
ločene (kot katalog). Predvidevamo lahko, da bi bilo v primeru dosledne oddaje prilog na
zgoščenki ali v elektronski obliki ta odstotek višji, kot so to ugotovili v francoski raziskavi
(Prost idr., 2015). Strokovnjaki priporočajo, da raziskovalci oddajo (v arhive ali repozitorije)
raziskovalne podatke v izvirnem in/ali odprtem formatu. Predvidevamo lahko torej, da bodo
v prihodnosti priloge praviloma ločene od besedila doktorata in oddane v posebnih
datotekah, pogosto v različnih formatih. V raziskavi smo našli vzorne primere, ko so se
avtorji zelo potrudili, da bi bralci lahko uporabljali priloge na karseda enostaven način. Ti
doktorati so vsebovali navodila, kako priloge uporabljati. To bo morala v prihodnosti postati
praksa, če bomo želeli doseči velik obseg ponovne uporabe raziskovalnih podatkov. Eden
od zanimivih primerov je doktorat s področja zgodovine, ki ga več kot pol obsegajo biogrami
(kratki življenjepisi) duhovnikov. Upoštevali smo jih kot prilogo, ker sledijo povzetku.
Besedilo doktorata pa vsebuje neoštevilčene tabele (npr. prihodki in odhodki župnij, imena
duhovnikov po župnijah, komu so posvečene itd.) (Volčjak, J.: Cerkev na Kranjskem pod
goriško nadškofijo v času Karla Mihaela Attemsa (1750–1774), 2014).
Raziskovalci so kot vire raziskovalnih podatkov največkrat uporabili anketo ali intervju.
Glede na rezultate naše raziskave gre za najbolj pogosto raziskovalno metodo v preučevanih
disciplinah družboslovja in humanistike. Pri obeh metodah nastanejo primarni podatki, ki
jih raziskovalci pogosto objavijo v prilogah v obliki tabel ali besedila (ki sta posledično
najbolj pogosta tipa predstavitve podatkov v prilogah). Ugotovili smo, da med disciplinami
obstajajo razlike. Pričakovano so muzeji in galerije najbolj pogosti vir raziskovalnih
podatkov za umetnostne zgodovinarje, podatkovne baze za bibliotekarje in geografe,
terensko delo za arheologe ter primeri tekstov in besedil za jezikovne študije. Hkrati smo
ugotovili, da so viri pridobivanja podatkov precej bolj različni, kot smo pričakovali. To
dokazuje tudi precejšen odstotek kategorije Ostalo, kamor smo umestili vse vire, ki jih nismo
predvideli pred začetkom raziskave. Raziskovanje v sklopu doktorskega študija je
kompleksno in od raziskovalcev zahteva ogromno znanja o virih, specifičnih za določena
področja. Boljše poznavanje virov predvidoma vodi v boljše raziskovalne rezultate. Tukaj
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ne smemo pozabiti na pomembno vlogo visokošolskih knjižničarjev, ki imajo v primeru
Osrednje humanistične knjižnice zelo pogosto univerzitetno izobrazbo (tudi) s področja, ki
mu je knjižnica namenjena. V prilogi doktorata s področja germanistike smo npr. odkrili
transkript govorov in pogovorov (vir podatkov), ki jih je avtorica tolmačila (Mlačak, R.:
Tolmačenje v institucionalnem okolju: primer slovenščine v Evropskem parlamentu, 2014).
V prilogi drugega doktorata s področja germanistike smo našli zanimiv popis vseh člankov,
ki so bili objavljeni v časopisu Südsteirische Post in njegovem podlistku (časopis je bil vir
podatkov). Možnost nadaljnje uporabe raziskovalnih podatkov teh prilog je velika in bi se
povečala ob elektronskem dostopu, ker so takšni popisi dobro iskalno orodje za npr.
zgodovinarje.
Ugotovili smo, da so tipi prikaza podatkov v prilogah še bolj raznoliki kot viri, ki so jih
uporabili raziskovalci za pridobivanje raziskovalnih podatkov. Kot smo že omenili, so bile
najbolj pogost tip prikaza podatkov tabele in besedilo (posledica uporabljene raziskovalne
metode). Drugi najbolj pogosti tip prikaza podatkov so bile slike in grafi. Velika raznolikost
tipov pomeni, da bi lahko v elektronskem okolju ti raziskovalni podatki zaživeli v različnih
formatih in bili tako bolj uporabni za nadaljnjo uporabo. V primeru doktorata s področja
geografije (Petauer, M.: Vloga prsti pri ozaveščanju javnosti na primeru Savinjske statistične
regije, 2011) je avtorica oddala priloge na zgoščenki, ki vsebuje PDF-dokument z 58
stranmi, na katerih je veliko tabel s statističnimi podatki (npr. podatkovni prikaz prostorske
razprostranjenosti med tipi prsti in rabo tal/pokrovnostjo, divja odlagališča po občinah
Savinjske statistične regije), podatkovni in kartografski prikazi, anketni vprašalnik ter
dokumenti (npr. temeljni predpisi in programske usmeritve). V drugem doktoratu s področja
geografije smo v prilogi našli kartografske prikaze, iz katerih bi bilo zanimivo narediti
animacijo, če bi avtor oddal dovolj kakovostne (odprtokodne) fotografije v e-obliki (Ciglič,
R.: Uporaba geografskih informacijskih sistemov za določanje naravnih pokrajinskih tipov
Slovenije, 2013).
Zanimive za animacijo so tudi priloge doktorata s področja psihologije (Krivec, J.:
Kognitivno procesiranje informacij: primer igranja šaha, 2011), v katerih so raziskovalni
rezultati prikazani z grafi in tabelami, gre za prikaz razlik v potezah dobrih in slabih šahistov.
Večina doktoratov s področja psihologije ima v prilogah statistične podatke oz. kvantitativne
rezultate raziskave, ki so jih uporabili za izračun korelacij (npr. priloga doktorata Jug, M.:
Psihološki profil roparja: povezanost osebnostnih značilnosti storilca z vedenjskimi sledmi
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na kraju zločina, 2014). Takšne tabele s statističnim podatki bi lahko avtorji oddali v
odprtem formatu (in ne v PDF-formatu) ter s tem omogočili direktno nadaljnjo uporabo. V
prilogi doktorata s področja psihologije je fotografija posnetka, ki je bil objavljen na portalu
Youtube. Je rezultat raziskovalnega dela in morda bi lahko avtorica oddala tudi elektronsko
verzijo, ker arhiviranje na portalu Youtube ni zanesljivo (Polajnar Horvat, K.: Vloga
socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okolijskega vedenja,
2014). Priloge doktoratov s področja umetnostne zgodovine so pogosto vsebovale veliko
fotografij, ki niso bile vedno barvne. Ker so avtorji analizirali objekte na fotografijah in so
bile te za razumevanje vsebine ključnega pomena, bi bilo za nadaljnjo uporabo mnogo bolje
predpisati, naj doktorati vsebujejo barvne fotografije v višji kakovosti.
V času naše raziskave sta bila v elektronski obliki na voljo le dva doktorata. Prvi je bil
dostopen na dLibu (Vodopivec, I.: Knjiga kot umetniško delo v 16. stoletju na Slovenskem,
2012), drugi pa preko RUL (Frantar, P.: Geoinformacijska zasnova preučevanja virov
obremenjevanja porečij, 2011). Samo dva doktorata sta imela priloženo dodatno zgoščenko
s prilogami, ki so se razlikovale od tistih v tiskani verziji prilog. V primeru doktorata s
področja umetnostne zgodovine je šlo za slike JPEG in PNG, načrte v visoki ločljivosti,
programske datoteke (za instalacijo programa Adobe Reader in X3D-player), X3D-datoteke
in PDF-datoteke ter video posnetek s 3D-animacijo kioska (Antelj, K.: 3D-tehnologije kot
podpora muzejski razstavi industrijskega oblikovanja, 2013).
V doktoratu s področja romanistike (francoščina) je avtorica pripravila korpus, ki je dostopen
na spletu28. Žal e-verzija korpusa ni bila oddana v primernejši obliki, kar je problematično z
vidika arhiviranja, saj omenjena spletna stran ne deluje več (Mezeg, A.: Korpusno podprta
analiza francoskih polstavkov in njihovih prevedkov v slovenščini, 2011). Zanimiv primer je
tudi priloga doktorata s področja romanistike, ki je v vzorcu nismo upoštevali, saj je avtorica
doktorirala leta 2009, vendar jo bomo omenili, ker je zanimiva z vidika vsebine prilog. Gre
za doktorat, ki vsebuje dva dela. Prvi je besedilo, drugi je v celoti priloga ter vsebuje
transkripcije in provizorične sheme govora (stavkov). Avtorica je doktoratu priložila tudi
zgoščenko, na kateri so trije posnetki (snemala je spontane pogovore različnih oseb v tujem
jeziku). Primer je zanimiv, ker kaže na to, da se je avtorici zdelo dovolj pomembno, da
bralcem – poleg transkriptov pogovorov – ostanejo dostopni tudi video posnetki. (Zwitter

28

Dostopno na: nl.ijs.si/spook/konkor.
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Vitez, A.: Strategije in strukturiranje spontanega govora v francoščini in slovenščini, 2009).
V primeru oddaje takšnih doktoratov v repozitorij bi bilo torej nujno, da le-ta omogoča tudi
oddajo video posnetkov.
V nekaterih primerih prilog doktoratov s področja zgodovine smo našli primere osebnih
imen in pomislili smo na možnost težav prikrivanja osebnih podatkov v primeru dostopa do
teh doktoratov na spletu, npr. intervjuji znanih slovenskih pesnikov z imeni (Šalamon, S.:
Prevajanje ameriške poezije po letu 1990 in njen vpliv na mlajšo slovensko poezijo po letu
1990, 2012), seznam udeležencev intervjujev s kraticami imen (Riman, B.: Slovenci v
Gorskem Kotarju, Kvarnerju in Istri od leta 1918 do leta 1991, 2010), imena in nazivi članov
SAZU-ja po časovnih obdobjih (Oset, Ž.: Pomen in vloga Slovenske akademije znanosti in
umetnosti v procesu oblikovanja slovenske znanosti, 2012), imena vojakov z datumi rojstev,
smrti, služenja vojski (Premk, M.: »Poljanska vstaja« in boj proti okupatorju v Sloveniji leta
1941, 2011), popis prostovoljcev v društvih z imenom, delovnim mestom v taboriščih, spisek
pokopanih na Elshattskem pokopališču z letnico pokopa (Ajlec, K: Odnosi med begunci iz
Jugoslavije in Unrro v Egiptu v letih 1943–1946, 2013).

5.2 PRIMERJAVA Z REZULTATI RAZISKAVE NA UNIVERZI LILLE 3
Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na primerljivost raziskovalnih podatkov v
prilogah slovenskih in francoskih doktoratov. Našo raziskavo smo izvedli z namenom
primerjave in združitve rezultatov s francosko raziskavo, ki so jo naredili na Université
Lille 3. Uporabljena je bila enaka metodologija in podoben vzorec. Skupni rezultati so bili
objavljeni v članku Dissertations and Data (Schöpfel idr., 2016), primerjava posebnosti med
slovenskim in francoskim vzorcem ter rezultati pa so predstavljeni v nadaljevanju.
V Lillu so pregledali 283 doktoratov, zagovarjanih na Université Lille 3 med letoma 1987
in 2013, kar predstavlja 30 % vseh. V vzorec so vzeli vse (88) digitalne doktorate, ki so bili
takrat na voljo preko nacionalnega portala Theses.fr in univerzitetnega repozitorija HAL.
Vzorec so dopolnili s pregledom 195 tiskanih doktoratov. V Ljubljani smo pregledali 224
tiskanih doktoratov, ki so bili zagovarjani na desetih oddelkih Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani med letoma 2010 in 2015, to je 86 % vseh. Samo za deset oddelkov smo se
odločili zaradi časovne stiske, izbrali smo najbolj podobne discipline glede na vzorec v Lillu.
Le dva doktorata v našem vzorcu sta bila v digitalni obliki. V francoskem vzorcu so najbolj
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zastopana področja zgodovina, psihologija, filozofija ter tuji jeziki in literatura (angleščina,
španščina, slavistika, hebrejščina …), v slovenskem pa psihologija, filozofija, germanistika,
anglistika, prevajalstvo, zgodovina, arheologija in umetnostna zgodovina. Vzorca sta si s
tega vidika podobna, kar smo tudi želeli doseči.
V obeh raziskavah smo ugotovili skoraj enak delež doktoratov, ki vsebujejo priloge – v
francoski raziskavi je bil 66 %, v slovenski pa 63 %. Dolžina teh prilog se je v obeh
raziskavah podobno spreminjala – v francoski raziskavi od 5 do 829 (mediana 81 strani,
skupaj več kot 25.000 strani), v slovenski od 2 do 735 strani (mediana 22 strani, skupaj 9.339
strani). Priloge slovenskih doktoratov so bile večinoma manj obsežne kot priloge francoskih
doktoratov. Spodnja polovica prilog slovenskih doktoratov je namreč imela manj kot 22
strani, spodnja polovica prilog francoskih doktoratov pa precej več, vsaj 81. V obeh primerih
velja, da na vseh straneh prilog niso nujno raziskovalni podatki, vsebujejo lahko npr. prazne
vprašalnike, prazne obrazce …
Opazili smo razlike med disciplinami pri deležu doktoratov, ki vsebuje priloge.
Determinacijski koeficient je pri francoski raziskavi višji (R2 = 0,91), pri slovenski pa nižji
(R2 = 0,74). V obeh primerih gre za močno povezanost med tem, ali imajo doktorati priloge
ali ne, v odvisnosti od discipline. Razlike med disciplinami je v slovenskem vzorcu možno
prepoznati le pri arheologiji in umetnostni zgodovini, saj ti doktorati večkrat, kot je to
značilno za ostale discipline, vsebujejo priloge, in pri filozofiji, kjer doktorati manjkrat, kot
je običajno, vsebujejo priloge. Tudi v francoskem vzorcu je več doktoratov z umetnostne
zgodovine, ki imajo priloge, druga disciplina z več prilogami v francoskih doktoratih pa je
informacijska znanost.

Razlike med disciplinami smo zaznali tudi v obsegu prilog. V slovenski raziskavi smo
ugotovili, da doktorati s področij arheologije in umetnostne zgodovine vsebujejo bolj
obsežne priloge, kot je to običajno, doktorati s področja filozofije pa manj obsežne priloge
(če jih že imajo). Enako so za arheologijo, umetnostno zgodovino in filozofijo ugotovili v
Lillu. V slovenski raziskavi smo našli samo 2 doktorata, ki sta bila dostopna v elektronski
obliki na spletu, Francozi so imeli takih 88 in so ugotovili, da elektronski doktorati vsebujejo
malce več prilog kot tiskani. Pravila univerze v Lillu predpisujejo, da je doktorat mogoče
skupaj z vsemi prilogami oddati tudi samo v elektronski obliki v Nacionalni informacijski
center za visoko šolstvo (CINES), slovenska pravila pa sicer predpisujejo elektronsko
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oddajo, vendar v praksi doktorandi večinoma oddajo samo tiskano verzijo, oziroma je preko
visokošolke knjižnice in NUK samo ta na voljo javnosti. V obeh raziskavah smo našli samo
po enega ali dva primera, ko je doktorand oddal priloge ločeno v drugačnem formatu (ne v
PDF-), in sicer samo na zgoščenki (video posnetki, programska oprema …).

Najbolj pogost vir pridobivanja podatkov za slovenske raziskave so ankete in intervjuji ter
primeri tekstov in besedil, za francoske pa arhivi, sledijo ankete in intervjuji ter primeri
tekstov in besedil. V prilogah slovenskih doktoratov prevladujejo tabele in besedila, enako
v francoskih, vendar so tam besedila veliko bolj zastopana kot tabele. Primerjali smo tudi
jezik doktoratov in ugotovili, da je v slovenskem vzorcu 83 % doktoratov v slovenščini, ki
je (pričakovano) najbolj zastopan jezik. V Franciji je pričakovano največ doktoratov v
francoščini, takih je kar 96,5 %. V slovenskem vzorcu je 12 doktoratov (5 %) napisanih v
dveh jezikih (skoraj pri vseh je eden slovenščina, gre večinoma za daljši povzetek na koncu
doktorata), v francoskem vzorcu pa dvojezičnih doktoratov ni.

5.3 PRVE ZNANSTVENE OBJAVE DOKTORANDOV FILOZOFSKE FAKULTETE
V tretjem raziskovalnem vprašanju smo skušali razjasniti, v kako kakovostnih revijah in
monografijah objavijo svoje raziskovalne rezultate doktorji znanosti izbranih desetih
disciplin s področja humanistike in družboslovja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Cilj doktorata je, da prinese stroki nova spoznanja, ki morajo biti objavljena tudi v
znanstveni objavi, da dosežejo čim širši krog bralcev. V tem delu smo si postavili 3 hipoteze,
zato bomo potrdili/zavrnili in prediskutirali vsako posebej.
Prvo hipotezo, da bo večina doktorandov objavila vsaj en izvirni znanstveni članek ali
znanstveno monografijo, smo zavrnili. Izvirni znanstveni članek po tipologiji ARRS je samo
prva objava originalnih rezultatov, objavljen pa mora biti v znanstveni reviji z recenzentskim
sistemom sprejemanja člankov. V to kategorijo npr. ne štejejo prispevki s konferenc, tudi če
so bili objavljeni v znanstveni reviji (Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v
sistemu COBISS, 2013).
Predvideli smo, da imajo vsi doktorandi šifro raziskovalca in bomo lahko pregledali njihove
raziskovalne objave v Sicrisu, vendar temu ni bilo tako. Samo dobra polovica doktorandov
je imela svoje znanstvene objave urejene v Sicrisu. Predvidevali smo, da imajo vsi, ki pišejo
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znanstvene članke v Sloveniji, šifro raziskovalca in so del sistema Sicris, saj je to
najpomembnejši način za vrednotenje znanosti v Sloveniji in posledično tudi za financiranje
raziskav. Ugotovili smo, da je vsaj en izvirni znanstveni članek objavilo 53 doktorandov
(47 %) – vendar je večina (85 %) tistih, ki so v sistemu Sicris, objavila vsaj en znanstveni
članek. Sklepamo lahko, da se tisti doktorandi, ki imajo namen pridobivanja sredstev preko
razpisa ARRS, zavedajo pomena objave raziskovalnih rezultatov v izvirnih znanstvenih
člankih. Na to vsaj delno vpliva tudi zaposlitev. Doktorandi, ki so objavili največ
znanstvenih člankov in monografij, so pričakovano zaposleni na univerzah in raziskovalnih
inštitutih, kjer je objavljanje tudi pogoj za napredovanje v nazive.
Po številu izvirnih znanstvenih člankov sta izstopala dva profesorja. Prva je z 20 članki
dr. Vita Puštovan (psihologija), pri kateri smo ugotovili, da je vse članke napisala v
soavtorstvu (povprečno imajo ti članki kar 20 avtorjev na članek). Vsi njeni članki so
objavljeni v mednarodnih revijah, ki so indeksirane v Scopus in WoS. Leta 2014 je prejela
nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za veliko število objavljenih
izvirnih znanstvenih člankov s področja sociologije in psihologije.29 Drugi je z 19 članki dr.
Sebastjan Vörös (filozofija), ki je v soavtorstvu objavil le 3 članke, sicer pa samostojno
objavlja v slovenskih in tujih revijah, napisal je tudi znanstveno monografijo. Gre za avtorja,
ki je za svojo diplomo s področja filozofije prejel Prešernovo nagrado (2008), poleg
doktorata iz filozofije (2013) pa je leta 2015 diplomiral še na Oddelku za zgodovino.30
Drugo hipotezo, da bodo izvirni znanstveni članki večinoma objavljeni v mednarodnih
revijah, ki so indeksirane v Scopus in/ali WoS, smo zavrnili. V tujih revijah (ne nujno
mednarodnih) je objavljena le dobra četrtina člankov (57), za kar obstaja več razlogov.
Najpomembnejši je gotovo ta, da gre za prve znanstvene objave doktorandov, ki še ne vedo
točno, kako objavljati v mednarodnih revijah. Zaradi znanstvene neprepoznavnosti tudi težje
pridejo do objav v vrhunskih revijah. Tretji razlog je ogromno število slovenskih revij, v
katerih lahko slovenski raziskovalci lažje objavijo svoje prve izvirne znanstvene članke. Z
našo raziskavo smo ugotovili, da so doktorandi izbranih oddelkov Filozofske fakultete UL
objavljali v kar 55 različnih slovenskih znanstvenih revijah. Največkrat se kot založniki
pojavijo ZRC SAZU, Inštitut Nove Revije in Filozofska fakulteta UL. Pomembna je tudi

29
30

Dostopno na: http://zivziv.si/cv/vita-postuvan.
Dostopno na: http://desert-fathers.com/project-team/scientific-team/sebastian-voros-cv in Cobissu.
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želja doktorandov, komu želijo predstaviti svoje raziskovalne rezultate. Z mednarodno
objavo v angleščini gotovo dosežejo širše bralstvo, vendar imajo morda drugačne, bolj
osebne motive in želijo rezultate predstaviti ožjemu krogu svojih slovenskih kolegov, zato
objavijo v slovenščini in v slovenski reviji. V raziskavi smo ugotovili, da je razmeroma
veliko člankov (29) v angleščini objavljenih v slovenskih revijah. Razlogi za to so verjetno
trije: revije so mednarodno priznane in imajo bralstvo v tujini, revije morajo imeti članke v
angleščini, da so lahko mednarodno vrednotene in indeksirane v Scopus in/ali WoS ter
avtorji svojega članka v angleščini niso uspeli objaviti v tuji reviji. V raziskavi smo podobno
kot Čadej in Južnič (2015) ugotovili, da je znanstvena produkcija slovenskega družboslovja
in humanistike bolje zastopana v bazi Scopus (in ne WoS). Bartol idr. pa so naredili
primerjavo funkcionalnih značilnosti sistemov Scopus in WoS ter z analizo dokazali
upravičenost rabe obeh zbirk (Bartol idr., 2012).
Tretjo hipotezo, da bo večina doktorandov objavila vsaj en izvirni znanstveni članek ali
znanstveno monografijo v soavtorstvu z mentorjem, smo zavrgli. Znanstvena monografija
je – glede na Tipologijo vodenja dokumentov/del v sistemu Cobiss – publikacija, v kateri se
znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava znanstveni problem, biti
mora recenzirana. Sem spadajo znanstveno kritične objave izvirnikov, znanstveni prevodi s
komentarjem, znanstveni slovarji in znanstveni zemljevidi. V to kategorijo ne spadajo
doktorati, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih
sprememb/dopolnitev (Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu
COBISS, 2013).
Čeprav je soavtorstvo kot pojav pri pisanju znanstvenih člankov v porastu, eden izmed
razlogov zanj pa je soavtorstvo znanstvenih člankov z mentorjem, se doktorandi v našem
vzorcu večinoma niso odločali za tovrstno soavtorstvo. Samo 15 (24 %) doktorandov od
tistih, ki so imeli šifro raziskovalca, je objavilo vsaj en izvirni znanstveni članek v
soavtorstvu z mentorjem. Samo v primeru devetih znanstvenih monografij pa je mentor
sodeloval kot soavtor, urednik ali recenzent. Prvi razlog je lahko kolegialnost mentorjev, ki
so že bili habilitirani in niso potrebovali točk za vrednotenje svojega dela. Razlog je lahko
tudi slabo poznavanje/priznavanje mentorstva na Filozofski fakulteti UL. Mogoče je, da so
v soavtorstvu z mentorjem doktorandi objavili kakšen drug tip članka (npr. 1.12 Objavljen
povzetek znanstvenega prispevka na konferenci, najpogostejši tip članka, ki smo ga odkrili
v naši raziskavi, nismo pa jih posebej preučevali).
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Ugotovili smo, da je bilo 16 mentorjev (14 %) od 84 soavtor vsaj enemu izvirnemu
znanstvenemu članku ali znanstveni monografiji v našem vzorcu. Pričakovali smo, da bo ta
odstotek višji, saj so mentorji sodelovali (bedeli) nad vsemi raziskavami, ki so jih naredili
doktorandi. Ugotovili smo, da 5 od teh 16 mentorjev prihaja iz oddelka za geografijo (izr.
prof. dr. Metka Špes, red. prof. dr. Dušan Plut, izr. prof. dr. Uroš Stepišnik, izr. prof. dr.
Marjan Ravbar, red. prof. dr. Marko Polič in red. prof. dr. Matjaž Klemenčič) in trije z
oddelka za psihologijo (red. prof. dr. Maja Zupančič, red. prof. dr. Matej Tušak in izr. prof.
dr. Grega Repovš). Ostali mentorji so z oddelkov za umetnostno zgodovino, filozofijo,
bibliotekarstvo, informacijsko znanost ter germanistiko, anglistiko in prevajalstvo. Vseh 112
doktorandov je imelo skupaj 84 mentorjev (somentorjev nismo posebej šteli), kar pomeni,
da so isti mentorji lahko imeli več doktorandov. Največ (4) doktorandov v dveh zaporednih
letih 2013 in 2014 so imeli naslednji mentorji: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan
(arheologija), red. prof. dr. Božo Repe (zgodovina) in red. prof. dr. Cvetka Toth (filozofija).
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5.3.1 Primeri odložitve raziskovalnih podatkov v Arhiv družboslovnih podatkov
(ADP), korpus Lektor, učni korpus in Repozitorij raziskovalnih podatkov DANS
Z vidika naše raziskave, v kateri se osredotočamo na dostop do raziskovalnih podatkov
doktoratov, je zelo pomemben vpis, ki smo ga zasledili v bibliografiji doktoranda Janija
Kozine (geografija) pod tipologijo 2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus.
Gre za zbirko podatkov, naslovljeno Geografski pogledi na družbo znanja, ki jo je skupaj s
soavtorjem (dr. Marjanom Ravbarjem) odložil v Arhiv družboslovnih podatkov. Avtorju je
vpis prinesel 15 točk. V Cobissu smo poiskali dodatne podatke (glej sliko 6). Zbirko
podatkov so katalogizatorji poimenovali kot el. knjigo, prost dostop preko ADP pa je
omogočen le do dela dokumenta. Gre za primer, ki dokazuje, da so raziskovalci že lahko
objavili svoje raziskovalne rezultate v slovenski ustanovi in tako omogočili odprti dostop do
raziskovalnih podatkov, kar predvideva tudi Nacionalna strategija odprtega dostopa do
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, spodbujano pa je tudi s
strani ARRS, saj se takšno hranjenje podatkov točkuje (vrednoti) po metodologiji
vrednotenja raziskovalne uspešnosti raziskovalcev.

Slika 6: Odložitev raziskovalnih podatkov v Arhiv družboslovnih podatkov (Vir: polni zapis iz Cobissa,
ID = 36649773, zadnji dostop 7. 5. 2016.)
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Pri analizi podatkov iz sistema Sicris smo našli še dva primera tipologije 2.20 Zaključena
znanstvena zbirka podatkov ali korpus. V prvem primeru je šlo za odložitev raziskovalnih
rezultatov v spletni korpus Lektor31, ki je prosto dostopen na spletu. Gre za obširno zbirko
lektoriranih avtorskih besedil in prevodov, namenjeno vsem, ki jih zanima proces
lektoriranja. Ključni cilj korpusa je možnost vpogleda v procese lektoriranja besedil,
posledično pa s tovrstnim korpusom pridobimo tudi uvid v najpogostejše jezikovne napake
slovenskega jezika. Vodja projekta Lektor je Damjan Popič (prevodoslovje), eden izmed
doktorandov iz našega vzorca. Ta odložitev raziskovalnih podatkov na splet je dober primer
njihove ponovne uporabe. V drugem primeru gre za odložitev raziskovalnih podatkov v Učni
korpus32, ki je povezan s korpusom Lektor. Gre za raziskovalne podatke dr. Sare Može
(jezikoslovje). Učni korpus je strukturirana zbirka besedil, ki vsebuje ročno pregledane
podatke jezikoslovne narave, dodane izvornemu besedilu.
Možnost priznavanja dela drugih avtorjev preko citiranja je močna motivacija, da
raziskovalci objavijo raziskovalne podatke v odprte repozitorije ali arhive, saj lahko v
nekaterih disciplinah raziskovalni podatki povečajo vpliv končnih znanstvenih objav (npr.
znanstvenih člankov) (Kansa idr., 2010).
Četrti primer odložitve raziskovalnih podatkov, prikazan na sliki 7, je naša odložitev
raziskovalnih podatkov, nastalih v skupni raziskavi, ki smo jo naredili s francoskimi
raziskovalci. Rezultati skupne raziskave so objavljeni v prispevku Dissertations and Data
(Schöpfel idr., 2016), skupni raziskovalni podatki pa so odloženi v repozitorij raziskovalnih
podatkov DANS33 in so odprtodostopni34. Dostopni so v formatih .csv, .xls in .pdf. Zapis
ima naslednje metapodatke: DOI, URN, ustvarjalec, naslov, opis, datum odložitve, podatki
o dostopu, potencialni uporabniki, donator, predmetne oznake, identifikator, format,
povezane vsebine, jezik, datum sprejema in opombe.

31

Dostopno na: http://www.slovenscina.eu/korpusi/lektor.
Dostopno na: http://www.slovenscina.eu/tehnologije/ucni-korpus.
33
Dostopno na: https://easy.dans.knaw.nl/ui/home.
34
Dostopno na: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:64209.
32
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https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:64209)
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5.4 OKVIRNA PRIPOROČILA PRI RAVNANJU Z DOKTORATI IN
RAZISKOVALNIMI PODATKI V OSREDNJI HUMANISTIČNI KJNIŽNICI
FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
V zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako lahko OHK FF UL še izboljša
podporo doktorandom pri ravnanju z raziskovalnimi podatki in svojo vlogo pri omogočanju
dostopa do raziskovalnih rezultatov doktoratov. Razvoj infrastrukture ETD in njihovih
raziskovalnih podatkov bo uspešen le, če bo lokalna politika univerze spodbujala odprti
dostop in odprte podatke (Schöpfel idr., 2014b). Visokošolske knjižnice lahko svojo vlogo
izboljšajo tako, da knjižničarji, ki so strokovnjaki za informacijsko tehnologijo in
komunikacijo, postanejo pomemben element v zagotavljanju kvalitete izobraževalnega
procesa in znanstvenoraziskovalnega dela znotraj svoje ustanove (Koler-Povh idr., 2014).
Slovenski primer dobre prakse je repozitorij DRUGG Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo, kjer so ravno knjižničarji naredili pomemben korak k zagotavljanju odprtega
elektronskega dostopa do doktoratov. Pred vzpostavitvijo repozitorija DRUGG so bili
doktorati dostopni le v tiskani obliki v fakultetni knjižnici, z omejenim dostopom, kakor je
temu trenutno tudi v OHF FF UL. Repozitorij DRUGG je od oktobra 2013 del RUL in
Nacionalnega portala odprte znanosti. Z vzpostavitvijo repozitorija je knjižnica omogočila
nove možnosti za boljšo prepoznavanje svoje fakultete in njenega prispevanja h globalizaciji
znanja (Koler-Povh idr., 2014).
Na podlagi ugotovljenega stanja v OHK v študijskem letu 2015/2016 bomo podali le nekaj
priporočil, realiziranih v primerih dobre prakse, ki smo jih preučevali. OHK naj po vzoru
francoske univerze Lille 3 vzpostavi tristopenjsko podporo doktorandom pri ravnanju z
raziskovalnimi podatki – izobraževanja, svetovanje in infrastruktura. Izobraževanja in
infrastruktura so že urejeni v sklopu Univerze v Ljubljani, zato je dovolj, da knjižničarji le
posredujejo vire, s katerimi raziskovalci pridobijo potrebne informacije. Nujno je
posredovanje knjižničarjev pri oddaji doktoratov v RUL. Promocija omenjenih dveh storitev
je ključna in enako pomembna kot svetovanje. Le-to vključuje pomoč pri sami strukturi in
obliki doktorata, oddaji doktorata v repozitorij, odločanju o ustreznem arhivu za odložitev
raziskovalnih podatkov itd. Vsaka disciplina ima razvite svoje servise podpore pri ravnanju
z raziskovalnimi podatki. Npr. jezikoslovje ima korpus Lektor, FRAN in podobne
jezikoslovne zbirke, zgodovina portal Sistory, širše družboslovje Arhiv družboslovnih
podatkov itd. Možna je tudi odložitev raziskovalnih podatkov v tuje podatkovne repozitorije,
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kot je ArchaeoSTOR (arheologija) ter DANS in Open Context (multidisciplinarna).
Knjižničarji naj napotijo raziskovalce k ustanovam, v katerih dobijo nadaljnje informacije.
Odložitev in souporaba raziskovalnih podatkov je spodbujano s strani ARRS, zato tu vidimo
novo pomembno vlogo knjižničarjev.

Raziskovalci morajo imeti jasen pregled nad problematiko in vedeti morajo, kam in na koga
se obrniti. Zato lahko OHK na svojo spletno stran objavi kratka navodila, ki naj vsebujejo
naslednje tematike:
-

zakaj sta odprti dostop in možnost ponovne uporabe raziskovalnih podatkov
pomembna,

-

kako pripraviti načrt upravljanja z raziskovalnimi podatki,

-

kam odložiti raziskovalne podatke (odvisno od discipline in tipov/virov
raziskovalnih podatkov),

-

informacije o tečajih in izobraževanjih (katera in kdaj so, npr. v ADP, NUK),

-

primeri dobre prakse (zapisi so tudi v Cobissu).

Potrebno je sodelovanje med visokošolskimi knjižnicami, fakultetami in ustanovami, ki so
specializirane za raziskovalne podatke, zaprisega odprtemu dostopu in souporabi podatkov
ter pristop, prilagojen posamezni znanstveni vedi, po principu »ni vse enako dobro za vse«
(Prost idr., 2015).
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6 ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi smo želeli ugotoviti, na kakšne načine so dostopni raziskovalni rezultati
doktoratov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ugotovili smo, da so doktorati
večinoma dostopni samo v tiskani obliki v Osrednji humanistični knjižnici. Polovica
vzorčnih doktorandov ni objavila niti enega izvirnega znanstvenega članka ali znanstvene
monografije, ki bi temeljila na rezultatih raziskovalnega dela doktorata. Zaključujemo, da so
rezultati znanstvenega dela zelo slabo dostopni, zato je še toliko bolj pomembno, da ima
univerza izoblikovano politiko upravljanja z njimi in jo visokošolske knjižnice kot
pomemben del univerze tudi udejstvujejo. Tiskani doktorati pogosto vsebujejo raziskovalne
podatke, ki so lahko spregledani, saj se nahajajo v prilogah. V e-okolju lahko raziskovalni
podatki postanejo dragocen vir, če so odloženi in upravljani v ustrezni obliki, ki omogoča
souporabo. Visokošolske knjižnice so bile vedno ključne za ohranjanje znanstvene
komunikacije. To vlogo bodo ohranile le, če bodo prevzele upravljanje in ohranjanje tudi
raziskovalnih podatkov ter tako povečale možnosti dostopa do njih.
Na podlagi rezultatov naše raziskave smo ugotovili, da so tisti avtorji doktoratov, ki
objavljajo znanstvene članke, v tujih revijah (ne nujno mednarodnih) objavili le četrtino
izvirnih znanstvenih člankov, ostale pa so objavili v slovenskih revijah. Zakaj kar polovica
doktorjev znanosti (od112) ni objavila niti enega izvirnega znanstvenega članka, ne moremo
zagotovo sklepati. Predvidevamo lahko, da niso doktorirali zato, da bi vstopili v sfero
znanstvenoraziskovalnega dela, temveč zaradi drugih, neraziskovalnih motivov. V nadaljnji
raziskavi bi jih bilo zanimivo anketirati ter povprašati po razlogih in motivih za doktorski
študij, oziroma razlogu, zakaj niso objavili rezultatov svoje doktorske študije v izvirnih
znanstvenih člankih v mednarodnih revijah ali znanstveni monografiji ter jih s tem
predstavili znanstveni skupnosti in prispevali k napredku v znanosti. V nadaljnjih raziskavah
bi bilo zanimivo raziskati, kakšni so pravni in etični vidiki odložitve raziskovalnih podatkov
v repozitorije in arhive v Sloveniji. Zanimivo bi bilo preveriti, ali obstoječi metapodatki
zadostujejo za uspešno odkrivanje in souporabo zbirk raziskovalnih podatkov. V prihodnosti
bo zanimivo raziskati tudi, koliko sploh je souporabe raziskovalnih podatkov ter kakšne
učinke ima na prepoznavnost avtorja raziskovalnih podatkov in univerze, iz katere avtor
prihaja.
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7 POVZETEK
Doktorati so zaključna dela doktorskega študija, v katerih so zbrani raziskovalni rezultati triali več letnega raziskovalnega dela. Rezultati znanstvenoraziskovalnega dela prinašajo nova
spoznanja, zato prispevajo k napredku znanosti. V preteklosti je bil dostop do doktoratov
otežen, saj spadajo med sivo literaturo, ki je težko najdljiva in dostopna. Razvoj spletnih
repozitorijev in odprtega dostopa je prinesel nove možnosti, saj so zaključna dela univerz
postala dostopna s klikom, kar pripomore k boljši prepoznavnosti in promociji univerz ter
večji demokratičnosti znanja. Z razvojem e-znanosti, v ospredju katere so vedno večje
količine podatkov, interdisciplinarnost in možnosti večjega sodelovanja znanstvenikov, je
postala pomembna tudi možnost ponovne uporabe in souporabe raziskovalnih podatkov.
Raziskovalne podatke na obeh nivojih (primarni podatki in raziskovalni rezultati) je možno
oddati v različnih oblikah v spletne repozitorije in arhive. Visokošolske knjižnice so imele
vedno ključno vlogo v znanstveni komunikaciji, saj so zbirale, obdelovale, hranile in
varovale vse znanstvene objave (vključno z zaključnimi deli) ter do njih v okviru svojega
poslanstva omogočale dostop vsem raziskovalcem. To vlogo bodo v kontekstu e-znanosti
ohranile le tako, da se bodo hitremu razvoju prilagodile vsaj tako hitro kot njihovi najbolj
zahtevni uporabniki, torej profesorji, raziskovalci in znanstveniki.
V eni izmed slovenskih raziskav raziskovalnih podatkov so Štebe idr. (2013) z intervjuji
slovenskih raziskovalcev ugotavljali, kakšni raziskovalni podatki nastajajo v raziskavah
različnih disciplin. Podobne raziskave so naredili tudi v Franciji (Prost in Schöpfel, 2015) in
Berlinu (Kindling, 2013), kjer so ugotovili, da imajo doktorandi zelo malo znanja o
upravljanju z raziskovalnimi podatki. Namen naše raziskave je bil pridobiti podatke o tem,
kakšne raziskovalne podatke vključujejo doktorandi Filozofske fakultete v priloge svojih
doktoratov. Z bibliometrijsko analizo smo želeli preveriti, v kolikšnem obsegu so
raziskovalni rezultati doktoratov objavljeni v znanstvenih revijah in monografijah. Rezultati
prvega dela raziskave so pomembni zato, ker moramo najti primerne načine za možnost
souporabe raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu in možnosti dolgotrajnega ohranjanja
le-teh po obsegu, formatih in namenu, zelo raznolikih podatkov. Ugotovili smo, da večini
doktoratom Filozofske fakultete odprti dostop ni zagotovljen, saj niso bili oddani v
Repozitorij Univerze v Ljubljani. Priloge doktoratov vsebujejo različne raziskovalne
podatke, odvisno tudi od discipline. En način za odložitev raziskovalnih podatkov ne bo
zadovoljivo pripomogel k njihovi uspešni hrambi in souporabi, potrebna je prilagodljivost
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glede na znanstveno vedo. Visokošolske knjižnice naj v okviru fakultet in univerz
prevzamejo koordinacijo med različnimi deležniki (raziskovalci, mentorji, univerzami,
fakultetami, arhivi, repozitoriji …), saj imajo za to potrebne strokovnjake in skoraj vso
infrastrukturo. Rezultati drugega dela raziskave so zaskrbljujoči in upravičeno se lahko
vprašamo, kaj je namen doktorskega študija, če ne ravno napredek znanosti in usposobiti
kandidata za samostojno raziskovalno delo. Ugotovili smo namreč, da je – glede na podatke
v Sicrisu – manj kot polovica doktorandov, ki so zaključili doktorski študij na desetih
oddelkih FF, v času študija in prvih dveh/treh let po zagovoru, objavila vsaj en izvirni
znanstveni članek ali znanstveno monografijo. Le približno polovica teh izvirnih
znanstvenih člankov je bila objavljenih v revijah, ki so indeksirane v bazah Scopus in/ali
WoS. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da ima zainteresirana javnost dostop do
raziskovalnih rezultatov preko odprtodostopnih repozitorijev in arhivov. Raziskava ima tudi
svoje omejitve, saj smo upoštevali le podatke iz sistema Sicris, verjetno pa bi dobili bolj
podrobne rezultate, če bi vključili podatke iz sistema Cobiss. V magistrski nalogi smo se
osredotočali le na znanstvene rezultate, zato se nam je zdel Sicris kot centralizirani
informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji zadosten vir. Visokošolske
knjižnice se morajo še naprej truditi zagotavljati najučinkovitejše možne storitve
raziskovalcem, ki spadajo med njihove najbolj zahtevne uporabnike. V znanstveni skupnosti
so visokošolske knjižnice vedno igrale pomembno vlogo kot ključen del ohranjanja
znanstvene komunikacije. V obdobju e-znanosti lahko to vlogo ohranijo le s hitrim in
preudarnim razvojem storitev z dodano vrednostjo v e-okolju.
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9 PRILOGE
Priloga 1: Dostop do doktoratov v OHK FF (Vir: spletna stran OHK in COBISS.)

TISKANI IZVODI DOKTORATOV

ELEKTRONSKA OBLIKA DOKTORATOV

ODDELČNA
KNJIŽNICA OHK

Število
Uvrščetiskanih
nost v
izvodov
zbirko
doktoratov

Način dostopa
za uporabnike

Oddaja v
e-obliki

Nosilec
e-oblike

Je zgoščenka na
voljo
uporabnikom?

Anglistika,
germanistika in
prevajalstvo

1

Da

Da

Zgoščenka

Ne, ni v COBISS.

Arheologija

1

Da

Ne

/

/

Azijske študije

1

Da

Ne

/

/

Bibliotekarstvo,
informacijske
znanosti in
knjigarstvo

1

Da

Samo v
čitalnici z
izpolnjenim
formularjem
Samo v
čitalnici
Samo v
čitalnici
Izposoja na
dom za 7 dni

Da

Zgoščenka

Ni na voljo, ni v
COBISS

Etnologija in
kulturna
antropologija

1

Da

Samo v
čitalnici

Ne

/

/

Filozofija

1

Da

Ne

/

/

Geografija

1

Da

Samo v
čitalnici
Samo v
čitalnici

Da

Zgoščenka
in oddaja v
RUL

Ne

POSEBNOSTI,
KOMENTAR

Fotokopiranje je
omejeno

Fotokopiranje ni
dovoljeno
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Klasična
filologija

1

Da

Samo v
čitalnici

Ne

/

/

Muzikologija

1

Da

Ne

/

/

Pedagogika in
andragogika

1

Da

Samo v
čitalnici
Samo v
čitalnici

Ne

/

/

Primerjalna
književnost in
literarna teorija

1

Da

Izposoja na
dom za 1 teden

Ne

/

/

Primerjalno in
splošno
jezikoslovje

1

Da

Samo v
čitalnici

Ne

/

/

Psihologija

1

Da

Da

Zgoščenka

Ne

Romanski jeziki
in književnosti

1

Da

Samo v
čitalnici
Izposoja na
dom za 1 teden

Ne

/

/

Slovenistika in
slavistika

1

Da

Izposoja na
dom za 1 teden

Ne

/

/

Sociologija

1

Da

Da

Zgoščenka

Ne

Umetnostna
zgodovina

1

Da

Samo v
čitalnici
Samo v
čitalnici

Da

Zgoščenka

Ne

Zgodovina

1

Da

Izposoja na
dom za 1
mesec

Ne

/

/

Fotokopiranje ni
dovoljeno
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IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ana Češarek

V Ljubljani, 13. maja 2016

