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Sukurti optimalią infrastruktūrą Lietuvos ir
tarptautiniams socialiniams ir humanitariniams
tyrimams ir tyrėjams per
–

Kokybišką prieigą prie Lietuvos ir užsienio empirinių
duomenų išteklių

–

Duomenų, metaduomenų ir priemonių antrinei
duomenų analizei vystymą

–

Archyvų ir socialinių tyrėjų tinklų, kitų infrastruktūrų
stiprinimą

–

Mokomųjų tyrimų metodologijos programų
doktorantams ir mokslininkams, taip pat studentams
rengimą

–

Metodologinių ir empirinių studijų publikavimą
knygose ir žurnaluose

–

Metodologinių ir pavyzdinių teminių socialinių tyrimų
vykdymą.

2009 m. liepos mėn. KTU Politikos ir viešojo administravimo
institutas pradėjo vykdyti naują ES Europos socialinio fondo
finansuojamą projektą „HSM duomenų archyvo LIDA plėtra“
Algis Krupavičius, KTU

Apklausų duomenys
•

Daugiau 210 apklausų rinkinių, tarp kurių yra Europos socialinio tyrimo,
Europos ir pasaulio vertybių tyrimų duomenys. LiDA – LABT narys

•

Nuo 2008 m. empirinių duomenų prieinamumą Lietuvos vartotojams LiDA
ženkliai išplėtė per nacionalinę narystę (joje dalyvauja KTU, VU, MRU,
VDU, KU, ŠU ir Lietuvos socialinių tyrimų centras) Tarpuniversitetiniame
politinių ir socialinių tyrimų konsorciume (JAV)

•

Naujos galimybės jau 2012 m. pradžioje, kai pradės veikti viena
pirmųjų paneuropinių socialinių mokslų infrastruktūrų – Europos socialinių
mokslų archyvų konsorciumas. Jame nuo pat pradžių dalyvaus 10- 12 ES
šalių archyvų. Šis konsorciumas turės vieningą vartotojų autentifikacijos
sistemą, vienus „vartus“ prieigai prie duomenų, standartizuotus tezaurus ir
kita.

•

Sparčiai kyla duomenų vartotojų skaičius. 2011 m. rugsėjo mėn.
registruotų vartotojų skaičius beveik 1000.

Kitų duomenų tipų (kokybinių, istorinių, politinių) archyvavimas
• Kokybiniai HSM tyrimų, istoriniai ir politinės sistemos duomenys:
– Užsienio skaitmeninių archyvų analizė kokybinių HSM tyrimų,
istorinių ir politinės sistemos duomenų aspektais

– Duomenų apie Lietuvos politinę sistemą įgijimo, autorinių teisių
užtikrinimo, archyvavimo, dokumentavimo ir sklaidos problemos
– Kokybinių HSM tyrimų duomenų įgijimo, autorinių teisių
užtikrinimo, archyvavimo, dokumentavimo ir sklaidos sistemos
sukūrimo galimybių studija
– Kokybinių HSM tyrimų, istorinių ir politinės sistemos duomenų
šaltinių sąrašo sudarymas
– Istorinių (HISTAT) ir politinės sistemos (POLSYS) duomenų
informacinės sistemos pirminio prototipo sukūrimas

