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LIBER

• Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
- Združenje evropskih raziskovalnih knjižnic 

• 50 let, 450 knjižnic,

• 3 strateške usmeritve: inovativno znanstveno 
komuniciranje, digitalne spretnosti ter storitve in 
raziskovalna infrastruktura,

• Strategija 2018–2022 se osredotoča na ključne 
problematike, kot so: reforma avtorskih pravic, 
digitalna humanistika, odprti dostop, metrike in 
ravnanje z raziskovalnimi podatki.





LIBER Research Data Management 
Working Group
Del strateške usmeritve Raziskovalna infrastruktura

https://libereurope.eu/strategy/research-
infrastructures/rdm/

https://libereurope.eu/strategy/research-infrastructures/rdm/


Deset priporočil za knjižnice (2012)
1. Ponudite podporo za ravnanje z raziskovalnimi 

podatki, še posebej pri prijavah na razpise. 
Ponudite nasvete o avtorskih pravicah in 
informativnimi gradivi. Pomagajte svoji ustanovi 
pri izdelavi načrtov ravnanja z raziskovalnimi 
podatki in njihovem vključevanju v učne načrte.

2. Sodelujte pri razvoju metapodatkov in 
podatkovnih standardov ter ponudite 
metapodatkovne storitve za raziskovalne 
podatke.



3. Ustvarite delovno mesto podatkovnega 
knjižničarja in razvijajte strokovna znanja o tem 
področju.

4. Aktivno sodelujte v razvoju pravil vaše ustanove 
glede raziskovalnih podatkov, vključno z nabavno 
politiko. Spodbujajte čim večjo odprtost podatkov 
v življenjskem ciklu raziskovalnih podatkov.

Deset priporočil za knjižnice (2012)



5. Navežite stik in sodelujte z raziskovalci, 
raziskovalnimi skupinami, arhivi podatkov in 
podatkovnimi centri, ter spodbujajte razvoj in 
uporabo infrastrukture za dostop, odkrivanje in 
deljenje podatkov.

6. Podprite življenjski cikel raziskovalnih podatkov in 
ponujajte storitve za shranjevanje, odkrivanje in 
stalen dostop.

7. Spodbujajte navajanje raziskovalnih podatkov z 
uporabo stalnih identifikatorjev.

Deset priporočil za knjižnice (2012)



Deset priporočil za knjižnice (2012)

8. Zagotovite institucionalni katalog podatkov oz. 
repozitorij, odvisno od razpoložljive 
infrastrukture.

9. Vključite se v razvoj praks upravljanja podatkov 
na vašem področju.

10. Ponudite ali zagotovite varno shranjevanje za 
dinamične in statične raziskovalne podatke v 
sodelovanju z institucionalnimi IT oddelki in/ali 
izkoristite ustrezne obstoječe storitve.

http://bit.ly/2vGK9Av

http://bit.ly/2vGK9Av


Kaj res deluje? (2014)

11 študij primerov:

• Začnite s tem, kako je (ne „kako bi moralo biti“).

• Učite drug drugega.

• Ne čakajte – začnite delati.

• Osredotočajte se na priložnosti.

• Ne bojte se - bodite neustrašni!



• Zberite dobre prakse.

• Zanimajte se za raziskovalce in raziskovalno prakso.

• Ponudite nekaj, s čimer boste olajšali običajen dan 
raziskovalca.

• Majhna prilagajanja (fine - tuning) in izumljanje na 
novo (reinventing).

• Raziskovalni zmenki.

http://bit.ly/3cGjTGU

Kaj res deluje? (2014)

http://bit.ly/3cGjTGU




Knjižnice in raziskovalni podatki -
nova vodilna vloga (2015)
• Zagotavljajte nadaljnjo rabo raziskovalnih podatkov. 

• Spoznajte prakse in potrebe na vašem področju. 

• Ponudite stalni dom za raziskovalne podatke. 

• Izvedba zahteva nove storitve in delo. 

• Raziskujte zahteve in sinergije. 

• Osvežujte in razmišljajte o prihodnjih potrebah. 

http://bit.ly/2PX88SG

http://bit.ly/2PX88SG


FAIR podatki: vloga knjižnic (2017)
• Promovirajte načela FAIR raziskovalcem in IT 

osebju.

• Vključite načela FAIR v svoje načrte za upravljanje z 
raziskovalnimi podatki in prakse ter navodila za 
digitalno shranjevanje. 

• Iščite priložnosti za obdelavo, obogatitev, zajem in 
ohranjanje raziskovalnih podatkov, ki bodo 
pripomogli k temu, da so podatki najdljivi, dostopni, 
povezljivi in ponovno uporabni. Dobro izhodišče so 
zbirke posameznih raziskovalcev ali zbirka podatkov 
raziskovalne skupine.



• Izobražujte se o disciplinarnih metapodatkih, 
geslovnikih in orodjih za pomoč pri tem, da podatke 
spremenimo v FAIR.

• Spodbujajte raziskovalce, da podatke hranijo v 
arhivih, ki podpirajo načela FAIR.

• Ocenite prakse zbiranja podatkov in upravljanja 
podatkov v vaši instituciji glede na načela FAIR.

http://bit.ly/2vI3OQy

FAIR podatki: vloga knjižnic (2017)

http://bit.ly/2vI3OQy


CTK in raziskovalni podatki

• Svetovanje o načrtih za ravnanje z raziskovalnimi 
podatki.

• Odprti dostop

• Iskanje primernih repozitorijev.

• Urejanje DiRROS (Digitalni repozitorij raziskovalnih 
organizacij Slovenije), nadgradnja za raziskovalne 
podatke.

• Svetovanje o načelih FAIR.

• Mreža odprte znanosti


