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B. LETNI PROGRAM DELA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA ZA TEKOČE
LETO

1. Opis področja in vsebina infrastrukturnega programa:
Prvi korak v smeri postavitve spletnega sistema, ki ne bo nudil zgolj storitev e-knjižnice in earhiva, temveč bo omogočal ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v
raziskovalnem okolju, je bil narejen v letu 2011. RI INZ je v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci izpeljala programsko nadgradnjo portala SIstory, ki je bila potrebna tako zaradi
vzpostavitve hitrejšega in stabilnejšega delovanja sistema kot tudi zaradi vzpostavitve
najnovejših standardov, s katerimi je portal postal kompatibilen z ostalimi sorodnimi
evropskimi spletnimi portali oziroma z arhitekturo mreže DARIAH, v prvi fazi pa predvsem
izhodišče sodelovanja z ZRC SAZU pri vzpostavitvi nacionalne digitalne infrastrukture za
humanistiko in umetnost z akronimom SI-DIH, ki poteka v skladu z osnutkom Načrta razvoja
RI 2011-2020 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Za izvajanje izhodišč
letnega programa 2011, ki je poleg vsebinske obsegal tako organizacijsko kot tudi
programsko komponento, je RI INZ za vzpostavljanje novih tehnoloških orodij na spletnem
portalu SIstory, namenjenih raziskovalcem e-humanistike na nacionalni in evropski ravni, ter
nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost poleg standardnega 1 FTE
potrebovala dodatne delovne kapacitete - ustrezen znanstveni kader matične inštitucije, ki bo
nepogrešljiv pri nadaljnjem vzdrževanju in vsebinskem popolnjevanju v letu 2011
vzpostavljenega sistema oziroma pri naslednjih korakih v smeri uresničitve zadanih ciljev, ki
jih bo RI INZ storila v letu 2012 z naslednjimi projekti:
1. Portal SIstory: V okviru tega bo RI INZ:
a. Z vzdrževanjem in nadaljnjim navezovanjem stikov s slovenskimi in tujimi institucijami
skrbela za pridobivanje novih gradiv, hkrati pa bo po dogovoru s kolegi z INZ oblikovala nove
vsebinske podsklope, ki bodo zainteresiranim javnostim odstirali najnovejše dosežke s
področja zgodovinopisja.
b. Nadaljevala z izpopolnjevanjem slovenskega zgodovinarskega indeksa citiranosti (ZIC),
katerega namen je vzpostaviti bazo citatov iz slovenskih zgodovinskih monografij, osrednjih
znanstvenih časopisov in revij, ki so po UDK standardu uvrščene v kategorijo zgodovina
oziroma jih v katalogu COBISS najdemo s ključnimi besedami zgodovina.
V ZIC se za vsako bibliografsko enoto, iz katere se izpisuje citate, označuje tudi njihova
veljavna tipologija del v sistemu COBISS.SI (s tem je vsa ta dela mogoče ustrezno razvrstiti
glede na njihovo znanstveno in strokovno uspešnost), z letom 2012 pa sta RI INZ in RI INV
(Inštitut za narodnostna vprašanja) začeli tudi z vpisovanjem COBISS.SI-ID pri vseh citatih
registriranih raziskovalcev, tako da bo tudi citate mogoče razvrstiti glede na merodajno
tipologijo. Z ustrezno povezavo podatkov iz sistema ZIC in SICRIS bi bilo nato mogoče
ustvariti fleksibilen sistem indeksa citiranosti, ki bi izkazoval citiranost slovenske humanistike
in družboslovja v znanstvenih objavah, določene s pravilnikom, ki ureja kazalce in merila
znanstvene uspešnosti.
Tudi v letu 2012 bo pri vpisovanju v ZIC vodilo RI INZ seznam relevantnih del, ki ga
sooblikuje z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC SAZU. Sodelavci RI INZ bodo
vpisovali citate/citiranost iz znanstvenih člankov in monografij iz tekočega leta, načrtuje se,
da bodo zaključili z vpisovanjem tistih, ki so izšli v Sloveniji v obdobju 2004-2011.
Ker se je RI INZ leta 2011 pri vpisovanju v bazo uspešno pridružila RI INV, bo RI INZ v
tekočem letu apelirala na sorodne inštitucije, naj sodelujejo s svojimi vpisi ali že obstoječimi
bazami preko vmesnikov. S tem bi ZIC postal še relevantnejši, saj bi se nabor serijskih
publikacij in monografij, ki so v indeksu citirane, močno razširil in pripomogel k njegovi
uveljavitvi, pa tudi uveljavitvi avtorjev, ki do sedaj niso bili zajeti v osnovni nabor publikacij,
obdelanih v ZIC.
c. Nadgrajevala interaktiven projekt Popisi prebivalstva: Cilj projekta Popisi prebivalstva, ki
poteka od leta 2010 med partnerjema Zgodovinskim arhivom Ljubljana (ZAL) in RI INZ, ni
samo ohranjanje kulturne dediščine, ki je pomembna za nacionalno in raziskovalno sfero,
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temveč tudi ustvarjanje (raziskovalnih) podatkov in njihova uporaba v raziskovalnem okolju
ter med zainteresiranimi društvi in posamezniki.
V letu 2012 bo že digitaliziran in 2010 na spletu objavljen popis prebivalstva Ljubljane iz leta
1830 nadgrajen z ostalimi v originalu ohranjenimi naznanilnicami in ovojnimi polami popisov
prebivalstva Ljubljane in nekaterih drugih slovenskih mest (Novo mesto) iz let 1857, 1869,
1921 in 1931. Za vsak na novo digitaliziran in objavljen popis bo izdelan indeks vseh
popisanih oseb. Uporabniki bodo lahko popisane osebe iskali tudi s posebnimi iskalniki. Da
pa bodo lahko množice podatkov, ki jih vsebujejo popisnice, uporabljali tudi raziskovalci ehumanistike, bo potrebno te podatke najprej pretvoriti v elektronsko obliko. Ker programska
oprema za prepoznavanje besedil (še) ne more prepoznati znakov na standardiziranih
obrazcih popisnih pol, v katere so popisovalci in popisani sami vpisovali osebne podatke v
kurzivni gotici in latinici, bo vse te podatke potrebno v elektronsko obliko prepisati ročno. Te
podatke bodo v poseben program, ki bo izdelan za vsak popis posebej, postopoma
transkribirali registrirani raziskovalci, študentje, rodoslovci in drugi zainteresirani uporabniki.
Po transkripciji določenega dela osebnih podatkov bodo lahko registrirani uporabniki te
podatke v elektronski obliki izvažali in poljubno obdelovali s standardnimi statističnimi orodji.
Vzpostavljena podatkovna baza ne bo omogočala le raziskovanja gospodarskih in socialnih
strukturnih sprememb in različnih demografskih režimov, temveč tudi sestavljanje življenjskih
zgodb posameznikov, družin in njihovih rodbin. Popisi prebivalstva so poleg ostalih sorodnih
virov (matične knjige, domovinski listi, registri prebivalstva) odlična osnova za vzpostavitev
longitudinalne baze podatkov, s pomočjo katerih bo mogoče raziskovati posameznike in/ali
iste skupine ljudi skozi daljše časovno obdobje. Longitudinalna baza podatkov bo
zgodovinarjem, demografom, sociologom, antropologom in drugim omogočila odpiranje
novih raziskovalnih pristopov pri proučevanju pojavov urbanizacije, rodnostnega obnašanja,
poklicnega udejstvovanja, sestave družin, napredka medicine, migracij itd., predvsem pa bo
vsem zainteresiranim omogočila sestavljanje življenjskih zgodb njihovih prednikov.
Na tem mestu je potrebno poudariti, da bo za popolnjevanje in razvoj tega zahtevnega
pionirskega spletnega sistema RI INZ nujno potrebovala dodaten ustrezen znanstveni kader
iz matične ustanove.
d. Razvijala mobilno aplikacijo Zgodovina Ljubljane (ZgoLJ): RI INZ je leta 2011 začela
sodelovati z ZAL na projektu ZgoLJU; od oktobra lanskega leta je dostopna pilotska verzija
mobilne aplikacije z imenom ZgoLJ Kongresni, katere tehnološko osnovo je izdelala RI INZ,
vsebinsko pa je priskrbel ZAL.
V letu 2012 RI INZ namerava vsebino aplikacije s Kongresnega trga razširiti še na ostale
predele stare Ljubljane, za katere ima ZAL že narejene primerne opise, prevedene v angleški
jezik. Po pogovoru s predstavnico Zavoda RS za šolstvo RI INZ načrtuje, da bi dodala še dva
vsebinska sklopa: Osebnosti in Dogodki, za katere ZAL hrani še nedigitalizirane fotografije.
Nadalje RI INZ namerava več kot 9700 digitaliziranih fotografij in več kot 2100 digitaliziranih
načrtov iz Accessove baze ZAL prenesti v okvir portala SIstory. Obstoječe podatke o slikah
in načrtih se bo dopolnilo še z geografskimi informacijami. Slike in načrte z urejenimi
avtorskimi pravicami se bo nato postopoma prenašalo v MySQL bazo s točkami zanimanja
za Layar. Tu se jim bo nato dodalo še dodatne krajše opise in predstavitvene sličice v nižji
resoluciji. Za prikaz različnih slik iste točke zanimanja se bo uporabilo galerijo slik.
Z aplikacijo v slovenskem in angleškem jeziku, ki je kljub znanstvenosti in strokovnosti
vsebin trendovsko naravnana, RI INZ cilja na različne skupine uporabnikov, ki jih zanima
zgodovina slovenske prestolnice, predvsem koristna pa bo za šolarje oziroma šolnike, ki pri
svojem delu skladno s kurikulom uporabljajo najnovejše informacijsko komunikacijske
tehnologije.
2. Projekt SI-DIH: V letu 2012 bo RI INZ še nadalje vključena v DARIAH - Digital Research
Infrastructure for the Arts and Humanities, katere cilj je vzpostaviti digitalno raziskovalno
infrastrukturo za umetnost in humanistiko v Evropi. Kot partner mreže DARIAH bo RI INZ v
sodelovanju z ZRC SAZU sledila zastavljenim ciljem in nalogam programa, med katerimi je poleg promocije digitalnega analitičnega raziskovanja na področju humanistike in umetnosti
ter povezovanja v mednarodni prostor - predvsem nadgradnja nacionalne digitalne
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infrastrukture za humanistiko in umetnost oziroma spletišča SI-DIH.
Ker je Slovenija v Načrtu razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 program velike
digitalne infrastrukture za humanistiko – DARIAH podprla kot enega od prioritetnih, sta RI
INZ in RI ZRC SAZU v letu 2011 začeli z analizo stanja na tem področju in s poskusom
združevanja vsebin dveh vodilnih portalov na področju humanistike, SIstory in @rzenal.
Prototip vzpostavljenega spletišča bo v letu 2012 zahteval korenito testiranje in po potrebi
tudi adaptacijo, saj bo le tako lahko omogočeno priključevanje drugih sorodnih inštitucij.
Mnogo več aktivnosti bo usmerjenih v konkretne akcije povezovanja vsebinsko sorodnih
inštitucij, predvsem pa v promocijo usmeritev programa DARIAH. Načrt dela bo tako skladen
s smernicami DARIAH, po katerih sta Slovenija oziroma SI-DIH predvidena za sodelovanje v
treh virtualnih kompetenčnih centrih, delno v VCC1 (e-infrastruktura), v VCC2 (posredovanje
med raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem) in VCC4 (promocija). Po navodilih VCC1 bo
RI INZ skladno s smernicami arhitekture DARIAH in priporočili o izdelavi vmesnika, ki bo
temeljil na odprtokodnem sistemu, omogočila sodelovanje vsem partnerjem, pri čemer bo
pridruženim inštitucijam nudila usluge splošne vrednosti - svetovanje za razvoj in integracijo.
Skladno s smernicami VCC 2 in VCC4 bo RI INZ razvijala metode za diseminacijo in
participacijo, pri čemer bo detektirala in v mrežo vključevala potencialne zainteresirane
inštitucije. Z individualnimi in skupinskimi delavnicami ter strokovnimi članki in poročili o
novostih bo promovirala partnersko mrežo ter vzdrževala stike z ES in ESFRI.
Aktivnosti RI v projektu Si-DIH, ki evidentno izkazujejo potrebo po sodelovanju dodatnih
delovnih kapacitet - ustreznega znanstvenega kadra z INZ, bodo razdeljene v pet faz:
A. Testiranje in adaptacija iskalnika SI-DIH:
a. Implementacija spletišča v javnost.
b. Vzpostavitev protokola upravljanja SI-DIH in razdelitev odgovornosti ter zadolžitev
sodelujočih partnerjev.
c. Testiranje tehnične funkcionalnosti.
d. Testiranje uporabnosti portala s strani priključenih inštitucij.
e. Dokončno oblikovanje uporabniškega vmesnika.
f. Oblikovanje celostne podobe portala.
B. Pridruževanje inštitucij:
a. Poskusno dodajanje podatkovnih zbirk dveh ustanov, ki bosta zainteresirani za vstop v
konzorcij ponudnikov portala SI-DIH (npr. Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv
Ljubljana).
b. Prilagajanje protokola portala zahtevam pridruženih inštitucij do vzpostavitve enotnega
standarda SI-DIH.
c. Prilagajanje protokola portala zahtevam pridruženih inštitucij.
d. Izdelava prevajalnikov (XSLT) za povezovanje podatkovnih zbirk v sistem SI-DIH.
e. Izdelava splošnih navodil za delo, namenjenih pridruženim inštitucijam.
f. Dodajanje zbirk @rzenala, ki v prvi fazi niso bile vključene v portal SI-DIH.
C. Nadgradnja spletišča SI-DIH:
a. Raziskave in razvoj na področju iskanja in predstavitve podatkov:
• prikaz lokacijskih podatkov o zadetkih (uporaba zemljevidov, npr. Google Maps),
• avtomatsko grozdenje zapisov v iskalniku na podlagi lokacij, časovnih parametrov in
vsebine zapisa,
• novi inovativni načini prikazovanja avtomatsko poiskanih povezav med podatki, iskanje in
prikaz kontekstualno sorodnih zapisov, iskanje in prikaz vizualno (in vsebinsko) sorodnih
slikovnih materialov,
• napredno iskanje z upoštevanjem različnih, uporabniško nastavljenih atributov.
b. Razvoj na področju stabilnosti spletišča:
• predpomnjenje oziroma hramba podatkov na portalih SIstory in @rzenal.
c. Protokoli upravljanja in adaptacije drugih sistemov za vključitev v portal.
d. Urejanje manjkajočih metapodatkov po 15-mestnem standardu Double Core za
podatkovne zbirke, ki metapodatkov še nimajo urejenih po zastavljenem standardu.
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D. Svetovanje in promocija:
a. Načrtovanje širše zastavljenih aktivnosti za osveščanje potencialnih ponudnikov in
uporabnikov o vlogi povezovanja razpršenih digitalnih podatkov za humanistiko.
b. Po vzpostavitvi portala SI-DIH predstaviti vlogo projekta in pomen portala ožji strokovni
javnosti ter pridobiti inštitucije za sodelovanje in pridruževanje.
c. Vključiti strokovnjaka s področja avtorskega prava, ki bi lahko posredoval pravna mnenja
glede urejanja pravic digitalnih podatkov in digitaliziranih gradiv za humanistiko. V ta namen
bo organizirana delavnica, na katero bodo povabljene inštitucije s področja znanosti, kulture
in izobraževanja, ki bi lahko potencialno sodelovale pri ustvarjanju nacionalne mreže,
oziroma s seznama več kot 100 ustanov, ki sta ga RI pripravili v preteklem letu.
d. V omejenem obsegu opravljati tudi vlogo svetovalnega servisa manjšim inštitucijam.
e. Informirati javnost na spletnih straneh ZRC SAZU in INZ.
f. Na portalu SI-DIH obveščati zainteresirano strokovno javnost o novostih.
E. Vodenje in koordinacija:
a. Po vzpostavitvi portala usmeriti aktivnosti tudi v evropski prostor in odgovorne prepričati,
da se tudi Slovenija kot država vključi v konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture
(European Research Infrastructure Consortia - ERIC).
b. Povezovanje in usklajevanje posameznih izvajalcev ali sodelujočih ustanov.
c. Sprotno reševanje konfliktov ali nastalih težav.
d. Organiziranje in vodenje delovnih sestankov.
e. Terminsko usklajeno poročanje skrbniku pogodbe.
RI INZ bo pred digitalizacijo gradiv, predvidenih za naštete projekte, izvedla evalvacijo in
valorizacijo. Gradiva, ki bodo digitalizirana po najvišjih zahtevah, bodo metapodatkovno
standardizirana, za njihovo spletno objavo bodo urejeni vsi avtorsko-pravni vidiki. V zvezi z
vzdrževanjem portala SIstory in vzdrževanjem ter nadgradnjo spletišča SI-DIH bo RI INZ še
naprej sodelovala z zunanjimi sodelavci, ki bodo optimizirali portalove strani za hitrejše
delovanje oziroma za delovanje v novejših brskalnikih, vzdrževali web strežnik in baze
podatkov, posodabljali programsko opremo operacijskega sistema (update, patch), dnevno
izvajali backup podatkov na zunanji strežnik ter testirali, adaptirali in nadgradili spletišče SIDIH.
Tako kot v letu 2011 bo infrastrukturna skupina rezultate dela predstavljala na domačih in
tujih posvetih. Z individualnimi in skupinskimi delavnicami ter strokovnimi članki in poročili o
novostih bo promovirala portal SIstory in partnersko mrežo SI-DIH ter DARIAH.

2. PRIKAZ INFRASTRUKTURNE PODPORE RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI1

Obseg teksta v točkah 2.1. do 2.5. je omejen do 1/2 strani (pisava Times New Roman, velikost črk
11, enojni razmik).
1
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2.1. Prikaz podpore infrastrukturnega programa raziskovalnim programom:
Zasnova infrastrukturnega programa slovenskega zgodovinopisja oziroma portal Zgodovina
Slovenije - SIstory in spletišče SI-DIH bosta še nadalje nudila vsebinsko, analitično in
informacijsko podporo vsem izvajalcem raziskovalnih programov (Idejnopolitični in kulturni
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju (P6-0281), ki ga vodi dr. Jurij Perovšek,
in Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 20. stoletju (P6-0208), ki
ga vodi dr. Žarko Lazarević) in raziskovalnih projektov na INZ, poleg tega bosta nudila
podporo pri prenašanju posameznih vsebinskih sklopov programskih in projektnih skupin,
namenjenih širši raziskovalni sferi, na portal/spletišče. Program RI oziroma portal SIstory ter
spletišče SI-DIH pa bosta zaradi svojega široko zasnovanega koncepta in odprtega ter
prostega dostopa številnih digitalnih in digitaliziranih vsebin v enaki meri služila tudi
programskim in projektnim skupinam s področja humanistike in družboslovja.
Podporo raziskovalnim programom (in projektom) bodo nudile tako digitalne in digitalizirane
vsebine, dostopne na portalu SIstory in spletišču SI-DIH, kot tudi baza podatkov slovenskega
zgodovinarskega indeksa citiranosti (ZIC), ki omogoča preverljivost oziroma odmevnost
raziskovalnega dela programskih (in projektnih) skupin.
RI INZ bo kolegom dveh raziskovalnih programov nudila tudi strokovno in tehnično pomoč
(svetovanje s področja avtorsko-pravne zakonodaje, skeniranje gradiv ipd).

2.2. Prikaz podpore infrastrukturnega programa raziskovalnim projektom:
Na INZ poteka pet raziskovalnih projektov: J6―4132 Zgodovina upravnih meja in mejnosti:
slovensko-hrvaška meja 1800-1991, INZ, FF UL in INV, dr. Marko Zajc; J6―3634 Položaj in
vloga Slovenije v jugoslovanski državi po drugi svetovni vojni (1945-1991), INZ in Inštitut
Nove revije, dr. Peter Vodopivec; V6―1035 Pregled mrliških matičnih knjig za ugotovitev
števila ter strukture žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej, INZ, dr. Vida Deželak
Barič; L6―2309 Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta
1990, INZ, FF UL, FDV UL, dr. Damijan Guštin; J6―4017 (A) Strategije in prakse
energentske oskrbe v Sloveniji, INZ in ZRC SAZU, dr. Peter Vodopivec.
RI INZ bo izvajalcem raziskovalnih projektov nudila podporo kot pod točko 2.1. (digitalne in
digitalizirane vsebine na portalu SIstory in spletišču SI-DIH in ZIC), pri čemer je potrebno
izpostaviti projekt V6―1035 Pregled mrliških matičnih knjig za ugotovitev števila ter strukture
žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej, ki rezultira v redno ažurirani zbirki
podatkov Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med drugo svetovno vojno in
neposredno po njej, objavljeni na spletnem portalu SIstory. RI INZ je sklop, v katerega je
podatkovna baza vključena, v letu 2011 v sodelovanju s projektno skupino vsebinsko in
modularno nadgradila, ter na ta način omogočila promocijo celotnega spektra delovanja
obravnavane projektne skupine. Vsi navedeni parametri sodelovanja so predvideni tudi za
leto 2012.
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2.3. Prikaz podpore infrastrukturnega programa razvojnim programom in projektom:
Na INZ in sodelujočih/partnerskih ustanovah razvojni programi in projekti ne potekajo, kar pa
ne pomeni, da sistem nadgrajenega spletnega raziskovalnega in izobraževalnega portala
slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – SIstory, ki bo v (bližnji) prihodnosti
omogočal celo ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju
(s poudarkom na projektih Popisi prebivalstva in Mobilna aplikacija Zgodovina Ljubljane), ne
more predstavljati iztočnice za razvojne programe in projekte oziroma zgleda za postavitev
podobnega modula informacijsko komunikacijske tehnologije.

2.4. Prikaz podpore infrastrukturnega programa državnim in drugim vladnim organom
ali resorjem pri izvajanju njihove službe
1. Na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory bo v letu 2012 dostopna baza podatkov Smrtne
žrtve med prebivalstvom na območju RS med drugo svetovno vojno in neposredno po njej,
ki bo redno ažurirana. Baza ne bo služila zgolj kot vir za razne analize, podatki so in bodo
namreč predmet številnih poizvedb upravnih organov − dostopnost teh podatkov na spletu
bo organom javne uprave pomagala pri izvajanju Zakona o žrtvah vojnega nasilja in Zakona
o popravi krivic, kot tudi pri izvajanju Zakona o dopolnitvah Zakona o matičnih knjigah iz leta
1995 (ta v 1. odstavku 19. člena omogoča posebni naknadni vpis v matično knjigo umrlih in
izdajo mrliškega lista za osebe, ki so izgubile življenje neposredno po koncu druge svetovne
vojne, in tudi za posamezne primere smrti oseb, ki so izgubile življenje med vojno in niso
bile vpisane v matično knjigo umrlih), torej pri vodenju postopkov ugotovitve in naknadnega
vpisa smrti v matično knjigo umrlih.
2. Poleg omenjene baze podatkov je in bo nacionalnega pomena tudi Zgodovinarski indeks
citiranosti, saj se frekvenca citiranosti posameznega avtorja uveljavlja kot eno od meril pri
ocenjevanju kakovosti oziroma odmevnosti njegovega opravljenega raziskovalnega dela.
Relevanten je in bo za raziskovalce, znanstvene inštitucije in vladne organe, ki oblikujejo
znanstveno politiko. Javna objava verificiranih podatkov o citiranosti je pripomoček pri
ocenjevanju znanstvenega dela. ZIC je pomemben tudi v evropskem prostoru, saj omogoča
identifikacijo mednarodnih del, ki jih citirajo slovenski avtorji.
3. RI INZ bo tudi v letu 2012 pri digitalizaciji gradiv podprla inštitucije s področja kulture.
Glede na že vzpostavljeno in začrtano sodelovanje bo prevzela stroške digitalizacije dela
gradiva Zgodovinskega arhiva Ljubljana iz fonda SI ZAL LJU 504, Mesto Ljubljana,
statistični popisi. RI INZ bo na podlagi tega gradiva gradila modul Popisi prebivalstva, ki bo
omogočal ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju. Z
vzpostavitvijo tega pionirskega spletnega sistema bo RI INZ sicer v sozvočju z evropskimi
smernicami za e-humanistiko (DARIAH), ki digitalizacijo tovrstnih gradiv razumejo kot
prilagajanje kulturne dediščine novim medijem, splošno priznani tehnološki platformi in
najnovejšim standardom, pri čemer pa nikakor ne bo mogoče prezreti njene vloge pri zaščiti
in hrambi dediščine, ki je prioriteta arhivskih ustanov oziroma inštitucij s področja kulture.
4. Ker so v Sloveniji pravna vprašanja zaščite avtorskih pravic v digitalnem svetu še slabo
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poznano polje, bo RI INZ vse sodelujoče v procesu izgradnje portala SIstory in spletišča SIDIH ter druge zainteresirane ozaveščala s to tematiko in spodbujala k (sistemskemu)
urejanju problematike reševanja avtorskih pravic v digitalnem svetu.

2.5. Pomen vsebine infrastrukturnega programa za raziskovalno dejavnost in druge
uporabnike z vidika ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti
V okviru dejavnosti RI INZ se razvijata spletni portal SIstory in spletni iskalnik SI-DIH, ki
bosta tudi v letu 2012 omogočala hiter in enostaven dostop do raznovrstnega prosto in
odprto dostopnega verificiranega gradiva v elektronski digitalni obliki. Predstavljena
konceptualizacija informacij in znanja je in bo velikega pomena za raziskovalno, strokovno in
tudi laično dejavnost tako z vidika ekonomičnosti kot tehnološke sodobnosti.
Portal SIstory in spletišče SI-DIH bosta omogočala dostop do vseh vodilnih slovenskih
znanstvenih serijskih publikacij s področja zgodovinopisja in možnost naročanja posameznih
številk na daljavo, kar velja tudi za zbirke, objavljene na SIstory, in sodelovanje z založbami
(nekomercialnimi in komercialnimi). Brez omejitev bodo na razpolago digitalizirane arhivske
zbirke (gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Arhiva Republike Slovenije in Narodne in
študijske knjižnice v Trstu), po katerih je omogočeno enostavno in hitro iskanje podatkov, kar
je bistveno bolj ekonomično ne le za uporabnike, temveč tudi za ustanove, ki gradivo hranijo.
Nadalje bo na vpogled baza Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med drugo
svetovno vojno in neposredno po njej, ki ne bo služila zgolj kot vir za znanstveno delo, saj
bodo podatki, zajet v njej, predmet številnih poizvedb upravnih organov. Nihova dostopnost
na spletu bo tako državnim in občinskim upravnim organom nudila možnost lažjega in
hitrejšega preverjanja oziroma poizvedovanja za potrebe upravnih postopkov. Javno
dostopni bodo tako e-razstavi v slovenskem in angleškem jeziku, ki bosta brezplačno in
popolnoma prosto ter odprto dostopni na ogled obiskovalcem s celega sveta, kot video
posnetki znanstvenih simpozijev in okroglih miz, ki si jih bodo lahko ogledali vsi, ki se jih v
živo ne bodo mogli mogli udeležiti. Izpostaviti je potrebno prihodnost tehnološko sodobnega
projekta Mobilna aplikacija Zgodovina Ljubljane, ki bo s pomočjo tehnologije nadgrajene
resničnosti (Augmented Reality) predstavljal bogato arhivsko slikovno gradivo, kar bo z
vidika uporabnikov najnovejše informacijsko komunikacijske tehnologije izredno ekonomično:
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"Na kraju samem" se bodo lahko vrnili v preteklost.
S parametri ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti bo mogoče vrednotiti tudi t. i. drugi
sklop portala SIstory - Zgodovinarski indeks citiranosti, ki bo omogočal dostop do javne
objave verificiranih podatkov o citiranosti. Z njegovo nadgraditvijo oziroma vgraditvijo
vmesnika v letu 2011 je znanstvenim idr. inštitucijam s področja humanistike (in
družboslovja) omogočen oddaljeni dostop oziroma je podana možnost vnašanja v citatno
bazo z daljave; RI INZ bo v letu 2012 sorodne ustanove spodbujala, da se na enostaven
načlin povežejo z bazo oziroma sodelujejo pri projektu ZIC.
V letu 2011 je skupina RI INZ dobila precej sugestij uporabnikov glede skeniranja in spletne
objave gradiv, zato domneva, da ne bo nič drugače v letu 2012. Ker je spletni portal
Zgodovina Slovenije - SIstory servis za in o slovenskem zgodovinopisju, kar pomeni, da je
namenjen vsem, ki se ukvarjajo z zgodovino, bo RI INZ v največji možni meri upoštevala (z
ozirom na avtorsko pravni vidik) vse utemeljene prošnje uporabnikov tudi v prihodnosti...
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3. RAZISKOVALNA IN INFRASTRUKTURNA OPREMA TER DRUGA INFRASTRUKTURA
3.1. Seznam raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti2
zap.
št.
1
2

Inventarna
številka
100870/1
100870/2

Naziv osnovnega sredstva
PROGRAMSKA OPREMA - STREŽNIK
PROGRAMSKA OPREMA - STREŽNIK, NADGRADNJA

Nabavna vrednost
Letna stopnja
v EUR
izkoriščenosti v %
19.825,69
100 %
55.400,00
100 %

2

Vpisujemo vso raziskovalno in/ali informacijsko-komunikacijsko raziskovalno opremo ali drugo infrastrukturo, katere nabavna vrednost presega 50.000,00
EUR (za vede naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino) oziroma 15.000,00 EUR (za vede družboslovje in humanistika) po enoti - inventarni številki in je v
neposredni funkciji izvajanja infrastrukturnega raziskovalnega programa.
Podatki morajo biti usklajeni z zadnjimi podatki, dostavljenimi ARRS za evidenco raziskovalne opreme (tabela: Evidenca raziskovalne opreme s podatki o
mesečni uporabi).
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3.2. Opis tehnološke zahtevnosti infrastrukturne dejavnosti in prispevka k
izkoriščenosti raziskovalne in informacijske opreme ter infrastrukture RO: 3
Tehnološka zahtevnost dejavnosti RI INZ bo večplastna, saj je RI INZ od leta 2011 členjena
v dva dela, ki servisirata bogat spekter ustanov s področja zgodovinopisja in širše, hkrati pa
nudi rezultate različno zahtevnim javnostim, zainteresiranim za znanstveno in strokovno ehumanistiko:
1. V izgradnjo portala SIstory, ki se deli na vsebinski del in podatkovno bazo Zgodovinarski
indeks citiranosti. V okviru prvega bosta poleg ustvarjanja spletne knjižnice/arhiva
(digitalizacija gradiv slovenskih in tujih arhivov, uredništev, založb idr.; video posnetki
znanstvenih in strokovnih dogodkov ipd.) potekala dva večja projekta, s katerima bo RI INZ
razvijala vsebinsko-tehnološka modula (Popisi prebivalstva in M-SIstory, več o tehnološki
zahtevnost pod točko 1, predvsem poročila o delu RI INZ v 2011) oziroma spletna sistema, ki
bosta omogočala ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem
okolju in pedagoškem procesu. V okviru popolnjevanja drugega – ZIC pa se bo v letu 2012
nadalje izkoriščala možnost oddaljenega dostopa sodelujočih RI preko administracijskega
vmesnika.
V letu 2011 nadgrajeni portal, ki je postavljen na Apache in PHP arhitekturi ter MySQL bazi,
je narejen modularno, in bo zato dodajanje funkcionalnih rešitev časovno neomejeno. Portal
bo omogočal enostavno in pregledno uporabo po posameznih vsebinskih sklopih in
podsklopih, hitrejše, stabilnejše in popolnejše delovanje sistema ter bo nudil kvalitetnejšo
uporabniško in administracijsko izkušnjo. Kapaciteta strežnika bo 2 TB (5 diskov v Raid5) z
zunanjimi trdimi diski in podporno enoto za arhiviranje (do 800 GB). Hitrost povezave z
internetom bo 10 MB.
V letu 2012 bodo z RI INZ še nadalje sodelovali zunanji sodelavci, ki bodo skrbeli za
nemoteno delovanje in vzdrževanje portala SIstory ter arhiviranje podatkov: optimizirali bodo
portalove strani za hitrejše delovanje oziroma za delovanje v novejših brskalnikih, vzdrževali
bodo web strežnik in baze podatkov, posodabljali bodo programsko opremo operacijskega
sistema (update, patch), dnevno bodo izvajali backup podatkov na zunanji strežnik.
Raziskovalna in informacijska oprema bo v letu 2012 100 % izkoriščena.
2. V nadgradnjo poenotene nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost.
En od ciljev partnerjev RI INZ in RI ZRC SAZU je bila povezava vsebin dveh največjih
specializiranih humanističnih znanstvenih portalov, portalov SIstory in @rzenal, oziroma
postavitev temeljev za vzpostavitev iskalnika nacionalnih humanističnih vsebin z akronimom
SI-DIH, ki bo kompatibilen z evropsko mrežo za humanistiko in umetnost DARIAH. Že
izdelano beta verzijo iskalnika SI-DIH, ki omogoča iskanje po SQL bazi in indeksacijo
podatkov, bosta RI v prvih mesecih leta 2012 testirali in po potrebi tudi adaptirali: izdelali
prevajalnike (XSLT), saj bo le tako omogočeno priključevanje drugih sorodnih inštitucij
oziroma njihovih gradiv. Sledila bo nadgradnja iskalnika (prikaz lokacijskih podatkov o
zadetkih (uporaba zemljevidov, npr. Google Maps), avtomatsko grozdenje zapisov v
iskalniku na podlagi lokacij, časovnih parametrov in vsebine zapisa, novi inovativni načini
prikazovanja avtomatsko poiskanih povezav med podatki, iskanje in prikaz kontekstualno
sorodnih zapisov, iskanje in prikaz vizualno (in vsebinsko) sorodnih slikovnih materialov,
napredno iskanje z upoštevanjem različnih, uporabniško nastavljenih atributov idr.).

Obseg teksta v tej točki je omejen do 1/2 strani (pisava Times New Roman, velikost črk 11, enojni
razmik).
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4. PRIKAZ SODELOVANJA Z UPORABNIKI IN DRUGIMI INFRASTRUKTURNIMI
PROGRAMI TER POVEZANOSTI V RAZLIČNA INFRASTRUKTURNA OMREŽJA:4
4.1. Načrtovana podpora raziskovalno-razvojne dejavnosti drugih RO in JRO
(uporabniki)
S portalom SIstory (vsebinski del in podatkovna baza Zgodovinarski indeks citiranosti) in
spletiščem SI-DIH bo RI INZ nudila vsebinsko, analitično in informacijsko podporo vsem
izvajalcem programov in projektov na INZ, zaradi široko zasnovanega koncepta in
uspešnega sodelovanja ter enostavnega, hitrega, prostega in odprtega dostopa pa bo v
enaki meri služila tudi programskim in projektnim skupinam s področja humanistike in
družboslovja.
Iz poročila (točka 4.1.) o delu RI INZ v letu 2011 je razvidno sodelovanje RI INZ z različnimi
raziskovalnimi organizacijami in drugimi inštitucijami lokalnega, nacionalnega in
mednarodnega prostora, ki se ukvarjajo z zgodovinopisjem, zgodovino oziroma s poukom le
te - z vsemi temi bo RI INZ sodelovala tudi v letu 2012 pri naboru, digitalizaciji in spletni
objavi gradiv skladno s kriteriji potreb in interesov slovenskih raziskovalcev s področja
zgodovinopisja, humanistike in družboslovja. RI INZ tako upravičeno domneva, da bo
podporo pri raziskovalni dejavnosti nudila vsaj naslednjim uporabnikom:
- Sodelujočim na programih: Jezik, spomin in politike reprezentacije (P6-0347), UNG in ZRC
SAZU, dr. Oto Luthar; Biografije, mentalitete, epohe (P6-0094), ZRC SAZU, ddr. Igor Grdina;
Politična, kulturna, gospodarska, socialna in verska zgodovina Štajerske, Koroške in
Prekmurja ter njena vpetost v srednjeevropski prostor (P6-0138), FF UM, dr. Darko Friš;
Manjšinske in etične študije ter slovensko narodno vprašanje (P5-0081), INV, dr. Mitja Žagar;
Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-1990 (P6-0380), Študijski center za
narodno spravo, dr. Mateja Čoh; Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in
etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti (P6-0372), FF UM, dr. Matjaž Klemenčič;
Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ZRC SAZU, dr. Barbara
Murovec; Slovenska zgodovina (P6-0235), FF UL, dr. Božo Repe; Sredozemlje in Slovenija
(P6-0272), ZRS UPR, dr. Jože Pirjevec; Slovenske identitete v evropskem in svetovnem
kontekstu (P6-0187), SEM in FF UL, dr. BožidarJezernik; Območja kulturnega stika v
integracijskih procesih (P6-0279), ZRS UPR, dr. Milan Bufon; Raziskave kulturnih formacij
(P6-0278), ICK in ISH, dr. Jurij Mikuž; Humanistika in smisel humanosti v vidikih
zgodovinskosti in sodobnosti (P6-0341), Inštitut Nove revije, dr. Dean Komel.
- Sodelujočim na projektih: J6―4329 Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in
Slovenk, FF UL in ZRC SAZU, dr. Oto Luthar; J6―4301 Multikulturna dediščina in
nacionalna država: primeri Prekumurja, Bele krajine in Primorske, UNG in ZRC SAZU, dr.
Tanja Petrovič; J5―4200 Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od
naseljencev do transmigrantov, INV in ZRC SAZU, dr. Marjan Drnovšek; J6―4112 Slovenci
v jugoslovanski diplomaciji in v zunanjepolitičnem delovanju 1941?1980: odprta vprašanja in
raziskovalne perspektive, Inštitut Nove revije in ZRS UPR, dr. Jože Pirjevec; L6―4264
Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.-19. stoletje), ZRS UPR, FF UM, ZRC
SAZU in Harpha Sea d. o. o., dr. Darko Darovec; J6―4257 Vloga ženskih migracij in
migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne
dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki, Pedagoškui inštitut, ZRC SAZU, UNG
in FF UL, dr. Ksenija Vidmar Horvat; J6―4019 Vodilni humanisti slovenskega prostora med
16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje, IJS, INZ in ZRC SAZU, dr.
Boris Golec; J6―4132 Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 18001991, INZ, FF UL in INV, dr. Marko Zajc; Z6―4317 Breme preteklosti. sobivanje prebivalstva
na Obali v luči formiranja povojne Jugoslavije, ZRS UPR, dr. Katja Hrobat Virloget; Z6―4163
kaj ima socializem od latinščine? - Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945-1990) v
jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu, FF UL, dr. David Movrin; Z6―4196
Obseg teksta v tej točki je omejen do obsega 1 strani (pisava Times New Roman, velikost črk 11,
enojni razmik).
4
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Kulturna dediščina ? Medij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja v lokalnem prostoru, ZRC
SAZU, dr. Jasna Fakin Bajec; J6―3627 (Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v
slovenski zgodovini 20. stoletja, UNG in ZRC SAZU, dr. Oto Luthar; J6―3619 Analize
materialne kulture primorskih mest - preučevanje dinamike gospodarskih, družbenih in
urbanističnih razvojnih procesov, ZRS UPR, dr. Mitja Guštin; J6―3610 Glasbenoestetsko
ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794 do 1872, FF UL in ZRC
SAZU, dr. Leon Stefanija; J6―3634 Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po
drugi svetovni vojni (1945-1991), INZ in Inštitut Nove revije, dr. Peter Vodopivec; J7―3629
Svoboda govora v zgodovinskih, humanističnih in družbenih vidikih, Inštitut Nove revije in
ZRS UPR, dr. Dean Komel; V5―1052 Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in
njenih regij, Inštitut za ekonomska raziskovanja, dr. Milena Bevc; V6―1035 Pregled mrliških
matičnih knjig za ugotovitev števila ter strukture žrtev druge svetovne vojne in neposredno po
njej, INZ, dr. Vida Deželak Barič; Z6―3655 Jaz, revež: socialno in kulturnozgodovinska
analiza vsakdana revežev s poudarkom na analizi ubožnih prošenj, ZRS UPR, dr. Dragica
Čeč; J6―2079 Kulturna demografija prve svetovne vojne, ZRC SAZU, dr. Petra Svoljšak;
L6―2143 Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, ZRC SAZU, dr. Anica
Lavrič; L6―2309 Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta
1990, INZ, FF UL, FDV UL, dr. Damijan Guštin; J6―2012 Porabski Slovenci v 'madžarskem
gulagu', INV in ZRC SAZU, dr. Katalin Munda Hirnoek; J6―2192 Pravna in politična
zgodovina žensk na slovenskem, FF UL, PF UL in Inštitut za kriminologijo pri PF UL, dr.
Marta Verginella; J6―2396 Slovenski judje v prekmurju in na štajerskem: preživetje, spomin
in revitalizacija, INV, ZRC SAZU in Alma Mater Europea – Evropsko središče Maribor, dr.
Irena Šumi; J6―2403 Socialnodemografska podoba Istre v novem veku, ZRS UPR, dr.
Darko Darovec; J6―4017 (A) Strategije in prakse energentske oskrbe v Sloveniji, INZ in
ZRC SAZU, dr. Peter Vodopivec; J6―0430 Umeščenost mestnih elit na slovenskem v
regionalne družbene in gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja, FF UL. dr. Peter
Štih; J6―0946 Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji (1945-1991), Inštitut
Nove revije, INZ, ZRC SAZU in ZRS UPR, dr. Mateja Režek; L6―0080 Prikrita dežela, UNG
in ZRC SAZU, ddr. Igor Grdina; J6―0258 Podeželje in mesto na Primorskem: družbena,
gospodarska in pravna razmerja med starim redom in modernizacijo, ZRS UPR, dr. Darko
Darovec; J6―0104 Plemeniti meceni. vloga in pomen aristokratskih naročnikov v sakralni
umetnosti slovenskih dežel od 16. do 19. stoletja. ZRC SAZU, dr. Blaž Resman.
4.2. Sodelovanje z drugimi infrastrukturnimi programi in omrežji v Republiki Sloveniji:
RI INZ bo sodelovanje z drugimi IP realizirala v dveh projektih:
1. SI-DIH: Projektu vzpostavitve oziroma nadgradnje nacionalne digitalne infrastrukture za
humanistiko in umetnosti oziroma spletišča SI-DIH, ki ga kot partner DARIAH - Digital
Research Infrastructure for the Arts and Humanities uresničuje v sodelovanju z ZRC SAZU.
Ker je Slovenija v Načrtu razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 program velike
digitalne infrastrukture za humanistiko – DARIAH podprla kot enega od prioritetnih, sta RI
INZ in RI ZRC SAZU v letu 2011 začeli z analizo stanja na tem področju in s poskusom
združevanja vsebin dveh vodilnih portalov na področju humanistike, SIstory in @rzenal.
Prototip vzpostavljenega spletišča bo v letu 2012 zahteval korenito testiranje in po potrebi
tudi adaptacijo, saj bo le tako lahko omogočeno priključevanje drugih za sodelovanje
zainteresiranih sorodnih inštitucij. Mnogo več aktivnosti bo usmerjenih v konkretne akcije
povezovanja vsebinsko sorodnih inštitucij, predvsem pa v promocijo usmeritev programa
DARIAH (več pod točko 1).
2. SIstory:
a. Projektu SIstory, v sklopu katerega se bo mrežila z domačimi in tujimi inštitucijami, z
raziskovalnimi organizacijami in z ustanovami, ki se ukvarjajo z zgodovinopisjem, zgodovino
ter s poukom le te, oziroma z njihovimi infrastrukturnimi programi. Poleg izmenjave mnenj in
izkušenj o politiki in strategiji RI, bodo teme sodelovanja vsebinska in tehnološka vprašanja
in povezovanja, aktualno bo tematiziranje zaščite avtorskih pravic, itd.
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b. V letu 2012 bo RI INZ nadaljevala z izpopolnjevanjem baze ZIC oziroma z nadgrajenim
projektom ZIC, ki se mu je v letu 2011 pridružila RI Inštituta za narodnostna vprašanja. S tem
je ZIC postal še relevantnejši, saj se je nabor serijskih publikacij in monografij, ki so v
indeksu citirane, močno razširil in pripomogel k njegovi uveljavitvi, pa tudi uveljavitvi avtorjev,
ki niso bili zajeti v osnovni nabor publikacij, obdelanih v ZIC. V želji, da bi bila baza čim bolj
popolna, bo RI INZ k projektu ZIC poskusila pridobiti še druge inštitucije s področja
humanistike.
4.3. Podpora sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih:
IINZ bo partner mreže Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - DARIAH
tudi v letu 2012. Sledil bo zastavljenim ciljem in nalogam programa:
- v besedi in praksi bo promoviral digitalno analitično raziskovanje na področju humanistike in
umetnosti v RS ter skrbel za povezovanje z mednarodnim prostorom (projekti iz delokroga
portala SIstory),
- kot partner mreže DARIAH bo RI INZ v sodelovanju z ZRC SAZU sledila zastavljenim
ciljem in nalogam programa, med katerimi je vzpostavitev oziroma nadgradnja nacionalne
digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost oziroma spletišče - SI-DIH. Širjenje
nacionalne mreže - sodelovanje s potencialnimi inštitucijami - in adaptacija-nadgradnja
spletišča SI-DIH bo v letu 2012 potekala skladno z načrti DARIAH, po katerih sta Slovenija
oziroma SI-DIH predvidena za sodelovanje v treh virtualnih kompetenčnih centrih, delno v
VCC1 (e-infrastruktura), v VCC2 (posredovanje med raziskovalnim in izobraževalnim
sektorjem) in VCC4 (promocija). Po navodilih VCC1 bosta RI skladno s smernicami
arhitekture DARIAH in priporočili o izdelavi vmesnika, ki bo temeljil na odprtokodnem
sistemu, omogočili sodelovanje vsem partnerjem, pri čemer bosta pridruženim inštitucijam
ponujali usluge splošne vrednosti. Skladno s smernicami VCC 2 in VCC4 bosta razvijali
metode za diseminacijo in participacijo, pri čemer bosta detektirali in v mrežo vključevali
potencialne zainteresirane inštitucije. Z individualnimi in skupinskimi delavnicami ter
strokovnimi članki in poročili o novostih bosta RI INZ in RI ZRC SAZU promovirali partnersko
mrežo ter vzdrževali stike z ES in ESFRI (več pod točko 1).
V letu 2012 INZ predvideva (kot pridružen partner) sodelovanje z Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (Netherlands Institute for War Documentation) na projektu »Towards a
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)« iz sklopa razvoja velike RI (7.
okvirnega programa EU). Konzorcij 20. raziskovalnih, arhivskih in muzejskih ustanov ter
strokovnjakov za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo iz EU, ZDA in Izraela
predvideva vzpostavitev panevropske RI oz. spletnega raziskovalnega portala, ki bi integriral
arhivsko gradivo o holokavstu in s tem spodbudil mednarodne raziskave in mednarodno
znanstveno sodelovanje.
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C. IZJAVE POROČEVALCA
Podpisani na tem poročilu oziroma predlogu izjavljamo, da:
-

so vsi podatki v poročilu v elektronski obliki identični podatkom v poročilu v pisni
obliki;
se strinjamo z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem infrastrukturnega
programa v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh
podatkov za evidenco ARRS.

Kraj in datum:
Ljubljana

, 10. 2. 2012

PODPISI:
Zastopnik oz. pooblaščena
oseba
JRO in/ali koncesionarjev:

Vodja infrastrukturnega
programa:
Ime in priimek:

Ime in priimek:

dr. Mojca Šorn

Podpis: __________________

doc. dr. Damijan Guštin
ŽIG

Podpis: __________________
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