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За CESSDA ERIC
CESSDA ERIC извършва мащабни, интегрирани и устойчиви услуги по
осигуряване на данни за социалните науки. Консорциумът обединява
архиви с данни от социалните науки от цяла Европа с цел
разпространение на резултатите на социалните изследвания и
подкрепа на националните и международни научноизследователски
дейности и сътрудничество.
CESSDA ERIC
Парквейен 20
5007 Берген, Норвегия
Телефон: +47 55 58 36 48
Електронен адрес: cessda@cessda.eu
Уебсайт: www.cessda.eu
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Национална служба за данни - БЪЛГАРИЯ
ИИОЗ БАН
Институт за изследване
обществата и знанието
Българска академия на науките

Защо е нужно да се създаде национална
служба за данни?
От гледна точка на научноизследователската политика, на интереса на
научната общност една национална служба за данни има множество ползи,
които оправдават вложените средства.
Дългосрочен достъп
Осигуряване на широко и ефективно ползване на съществуващите данни въз
основа на правилото данните да бъдат лесни за намиране, достъпни,
интероперативни, повторно използваеми.
По-ефективно използване на публични средства
Публично финансираните данни се използват вторично от други ползватели с
оглед на нови идеи и научни приноси.
Засилване на научната практика и по-добро качество
Научните изследвания стават по-прозрачни и достъпни за възпроизвеждане.
Финансиране и публикации в научни списания
Все по-често се поставя условие, данните да бъдат депозирани в архиви или
хранилища.

Този проект е получил финансиране от Програмата на Европейския съюз
за изследване и иновации Хоризонт 2020 по споразумение номер 674939.

Добавена стойност на научното изследване
Вторичните данни са ценни за университетски преподаватели и студенти, както
и за обществото и бизнеса.

Кои сме ние?
Националната служба за данни ще бъде звено в рамките на Институт за
изследване обществата и знанието (ИИОЗ-БАН). ИИОЗ-БАН ще бъде
национален изпълнител на събирането и доставяне на данни, получени
от български научноизследователски институции в областта на
социалните науки и хуманитаристиката. ИИОЗ-БАН е основан през 2010
год. при сливане на Институт по социология, Институт за философски
изследвания и Център по наукознание и история на науката. ИИОЗ-БАН
е главният национален научен център за изследвания в областта на
социалните науки. Институтът провежда комплексни теоретични и
емпирични, фундаментални и приложни изследвания, посветени на
знанието, ценностите и човешкото общество.

Нашата мисия
Целта ни е да вземем под внимание и направим достъпни всички данни,
отнасящи се до социално-икономически теми на българското общество
в преход; да подкрепяме коректната употреба на изследователски данни
с цел изработване на публични политики.

Какви услуги извършваме?
Услугите включват:
»
»
»
»

Търсене и набавяне на данни от доставчици на данни;
Администриране и дългосрочно съхранение на данни;
Поддържане на онлайн каталог на архивираните данни;
Достъп до данни и разпространението им за употреба при
вторични анализи.

Допълнителни услуги и дейности, като управление на данни, обучение
по технологията на депозиране на данни (как се подготвят данни за
включване в архив и правилното им депозиране) и обучение за
ползватели на данни (способи за намиране и изтегляне на данни от
каталога за данни), подкрепа, помощ и съвети за депозиращи данни и
ползватели на данни, дейности по промоция и осведомяване на
ползвателите, създаване на регионална мрежа.

Освен това, ползвателите на данни биха могли да се възползват от
аналитични услуги, списък на съществуващи изследователски проекти в
страната, онлайн инструменти за анализ на данни и статистически
анализ, както и промотирането на Открит достъп до данни.

С какви видове данни разполагаме?
Основните данни, събирани от бъдещата служба за данни, ще включват
тези от емпирични изследвания, проведени след 2000 год. При
събиране и управление на данните ще се дава приоритет на
изследвания в следните области: социология, политически науки,
образование, икономика, психология. Изследванията по всички основни
аспекти на социално-икономическия живот на съвременното българско
общество са с висока релевантност за нашия архив. ИИОЗ-БАН
възнамерява да осигури достъп и до количествени, и до качествени
данни, защото и двата вида данни са ценни и високо-приложими в
науката.
ИИОЗ-БАН ще подкрепя събирането на данни от национални и местни
изследвания. Главен обект на архива са националните изследвания, но
местните изследвания също представляват интерес за него.

За кого за предназначени
нашите услуги?
Услугите ще са полезни за университетски изследователи,
преподаватели и студенти, гимназиални учители и ученици,
изследователи от други публични институции (научни институти,
правителствени агенции, и др.), изследователи от частни институции
(частни изследователски агенции, НПО, бизнес асоциации, вестници),
създатели на политики, журналисти и широката публика.
Националната служба за данни на ИИОЗ-БАН ще използва широка
мрежа от европейски архиви, които ще предоставят подкрепа чрез
CESSDA ERIC.

Контакти за допълнителна информация
Научете повече на http://issk-bas.org/ или се свържете с проф. д.с.н.
Румяна Стоилова (RStoilova@bas.bg) и проф. д.с.н. Емилия Ченгелова
(chengelova@gmail.com).

