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Socialinių mokslų duomenų 
archyvai

Pirmasis socialinių duomenų archyvas – Elmo Roper visuomenės 
nuomonės tyrimo centras – Williams College (JAV) buvo įsteigtas 
dar 1947 m.



  

Socialinių mokslų duomenų 
archyvai

● Antrinės 
duomenų 
analizės 
idėja



  

Socialinių mokslų duomenų 
archyvai

● Šiuo metu socialinių mokslų duomenų archyvai 
yra neatsiejama empirinių socialinių mokslų tyrimų 
dalis
– Daugelyje šalių yra įsteigti nacionalinio lygmens 

socialinių duomenų archyvai
● Europoje pirmasis socialinių mokslų duomenų archyvas 

įsteigtas 1960 m. Vokietijoje Kelno universitete → GESIS 
Leibnizo socialinių mokslų institutas

● 1967 m. veiklą pradėjo Jungtinės Karalystės Duomenų 
Archyvas (UKDA) → UK Data Service

● Didžiausia empirinių duomenų institucija pasaulyje HSM 
srityje yra 1962 m. JAV Mičigano universitete įsteigtas 
Tarpuniversitetinis politinių ir socialinių tyrimų konsorciumas 
(Inter-university Consortium for Political and Social 
Research, ICPSR)



  

Socialinių mokslų duomenų 
archyvai

● CESSDA ERIC – Europos Socialinių mokslų 
duomenų archyvų konsorciumas



  

Socialinių mokslų duomenų 
archyvai

● CESSDA buvo įkurta 1976 m. kaip skėtinė 
Europos duomenų archyvų organizacija, kurios 
tikslas – keistis duomenų archyvavimo patirtimi

● CESSDA nuo įkūrimo siekia palengvinti duomenų 
prieinamumą mokslinės analizės tikslais, skatinti 
procedūras ir standartus duomenų bei 
technologijų mainams tarp duomenų archyvų, 
propaguoti standartų ir procedūrų laikymąsi 
visame pasaulyje, padėti kurti naujas duomenų 
organizacijas ir jas raginti prisidėti prie keitimosi 
duomenimis kultūros formavimo institucijose 
nacionaliniu mastu ir globaliai



  

Socialinių mokslų duomenų 
archyvai

● Pastaruosius pora dešimtmečių plintant informacinėms 
ir komunikacinėms technologijoms bei atvirųjų 
duomenų idėjoms dauguma socialinių mokslų 
duomenų archyvų transformavosi į atviros prieigos 
internetinius duomenų centrus



  

LiDA: pradžia

● 2006-2008 m. ESFA finansuotas projektas 
„Empirinių duomenų ir informacijos HSM 
tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM 
duomenų archyvas (LiDA)“ 
– Projekto vykdytojas – KTU Politikos ir viešojo 

administravimo institutas (kartu su partneriais – VU, 
STI ir LR Švietimo ir mokslo ministerija)

– Big Data, Open Science, Open Data, FAIR buvo 
nebent tolimam horizonte

● Tačiau jau tada siekta sukurti atvirą lengvai randamų ir 
panaudojamų duomenų archyvą



  

LiDA: pradžia

● 2009-2011 m. ESFA finansuotas projektas 
„Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra“ 
– Projekto vykdytojas – KTU Politikos ir viešojo 

administravimo institutas (kartu su partneriais – VU, 
LII, VDU)

– Sukurta iki dabar veikianti infrastruktūra … 

– … bet palaiko tik KTU
● Netapo CESSDA ERIC dalimi



  

LiDA: pradžia



  

LiDA: kas esame

● Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) yra 
virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų 
kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos 
infrastruktūra

● LiDA tikslas – sukurti ir užtikrinti kokybišką 
prieigą prie Lietuvos ir užsienio empirinių 
duomenų išteklių, dalyvauti tobulinant HSM 
studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų duomenų 
analizės gebėjimus



  

LiDA: kas esame

● LiDA tikslinės grupės
– Mokslininkai ir kiti tyrėjai

● Mokslininkams ir tyrėjams vykdant mokslinį tiriamąjį 
darbą yra būtina prieiga prie visaverčių nacionalinių ir 
pasaulinių empirinių duomenų masyvų

– Pedagogai ir dėstytojai 
● Aukštojo mokslo globalizacijos procese iškyla nauji 

standartai humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) 
modulių dėstymo srityje

– Atsiranda didelis poreikis dėstomus modulius nuolatos atnaujinti 
bei papildyti naujausiais HSM tyrimų duomenimis

– Pedagogai, dėstytojai dėstantys bei kuriantys HSM programų 
modulius vis plačiau įtraukia empirinius duomenis į ugdymo 
procesą teoriniams argumentams pagrįsti



  

LiDA: kas esame

● LiDA veiklos
– Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų duomenų 

kaupimas ir sklaida

– Prieiga prie duomenų pasauliniuose HSM 
archyvuose Lietuvos valstybinių mokslo įstaigų 
mokslininkams ir tyrėjams

● Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose duomenų archyvų 
konsorciumuose (ICPSR ir CESSDA)

– Nacionaliniai ir tarptautiniai mokymai apie kiekybinių 
ir kokybinių HSM duomenų analizės metodus



  

LiDA: kas esame



  

LiDA: kas esame



  

LiDA: kas esame

● Informacinė struktūra



  

LiDA: kas esame

● Informacinė struktūra: apklausų duomenys
– Dokumentuoti apklausų duomenys talpinami į 

archyvą (talpyklą) FEDORA ir automa-tiškai 
talpinami NESSTAR serveryje, kur vartotojai gali 
atlikti duomenų analizę

● DDI, DC, MARC21, ETC.

– Specialių duomenų sklaidos interfeisų pagalba 
informacija apie archyve saugomus duomenis OAI-
PMH protokolu yra skleidžiama į bibliotekines 
informacijos sistemas (LABT), internetines 
informacijos paieškos sistemas bei kitus HSM 
archyvus



  

LiDA: kas esame

● Informacinė struktūra



  

LiDA: kas esame

● Informacinė struktūra



  

LiDA: kas esame

● Standartai
– LiDA saugomi duomenys yra dokumentuoti pagal 

DDI standartą
● DDI (angl. Data Documentation Initiative) yra XML 

metaduomenų standartas, skirtas socialinių mokslų 
duomenims aprašyti

– Metaduomenų parengimui LiDA naudoja 1.2.2 versiją
● Kiekvienas apklausų duomenų rinkinys yra aprašytas 

(dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis



  

LiDA: kas esame

● Duomenų dokumentavimas → NESSTAR



  

LiDA: kas esame

● LiDA katalogą sudaro:
– Apklausų duomenys

– Istoriniai statistiniai duomenys

– Duomenys apie Lietuvos politinę sistemą 
(prototipas)

– Kokybinių duomenų rinkiniai (prototipas)



  

LiDA: kas esame

● Apklausų duomenų katalogas:
– Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų 

rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai naudojama 
duomenų archyvų kolekcija:

● Didžiąją dalį LiDA kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir 
tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti 
vartotojai gali naudoti atlikdami antrinę analizę

● LiDA kataloge yra daugiau nei 250 apklausų duomenų 
rinkinių



  

LiDA: kas esame



  

LiDA: kas esame

● Istorinės statistikos duomenų katalogas:
– Istorinės statistikos duomenų rinkinius paprastai 

sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir 
sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, 
socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos 
apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, 
nelaimes, švietimą, kultūrą, valstybė raidą, 
bažnyčias, miestus ir kt.

● 2010 m. sukurtame LiDA HISTAT kataloge saugomas 61 
istorinių statistinių duomenų rinkinys (trys skyriai: iki XIX, 
XIX ir XX am.)



  

LiDA: kas esame



  

LiDA: kas esame

● Duomenys prieinami pilnai
– Nekomerciniais tikslais (mokslinių tyrimų, 

savišvietos ir mokymo) nemokamai!

– Išsamūs duomenų aprašai su visa dokumentacija 
(klausimynai, ataskaitos ir pan.)

– Patys duomenys (SPSS, Stata, Excel etc.) 
sutvarkyti ir „išvalyti“

– Paieška → duomenų rinkinių ir kintamųjų, paprasta 
ir su tezauru (HASSET, ELSST)

– NESSTAR → peržiūrai ir pirminei analizei:
● Dažniai, kryžminės lentelės, aprašomoji statistika, 

grafikai, (koreliacija ir regresija)



  

LiDA: kas esame

● Integralumas ir atvirumas
– Duomenų ir metaduomenų standartai

● DDI, TEI, MARC21, DC etc.
● Integracija į bibliotekines sistemas

– Visiškai atvira prieiga prie metaduomenų per OAI-
PMH

● LiDA metaduomenys prieinami visiems
– Lietuviškai ir angliškai
– Tezaurai (tarptautinei) paieškai

– Duomenys (jei nėra kūrėjų apribojimų) prienami 
registruotiems vartotojams



  

LiDA: kas esame

● Ne mažiau svarbi veikla – metodinis mokymas
– Duomenys be kompetentingo vartotojo – NOT R 

(FAIR)

– Empirinių duomenų analizės mokymai
● Kiekybiniai IR kokybiniai

– Naujoviški (pažangiausi) metodai
– Įprasti metodai pradedantiesiems ir pažengusiems

● Auditoriniai IR nuotoliniai

– Mokymų ir metodinė medžiaga (priemonės)
● Internetinė, visiškai atvira
● Vadovėlių serija „Tyrimų metodai“



  

Ką LiDA davė Lietuvai..?

● Apklausų duomenys su aprašais „vienoje vietoje“
● Istorinės statistikos archyvas
● Tarptautiniai apklausų tyrimai Lietuvoje

– Europos socialinis tyrimas (ESS)
– Tarptautinė socialinio tyrimo programa (ISSP)

● ELSST – daugiakalbis tezauras, kuriame yra 
terminai lietuvių kalba

● Metodų mokymai
● Metodų mokymo(si) medžiaga (internetinė, 

atvira + vadovėlis)



  

Iššūkiai

● Technologiniai pokyčiai (greiti)
– IT infrastruktūra
– Duomenų ir metaduomenų standartai

● Finansavimas ir parama
– Akademinė bendruomenė dar nėra gerai 

susipažinusi su specializuotų duomenų institucijų 
privalumais (ir apskritai, atvirų duomenų idėjomis)

● Duomenų atvėrimas → kaštai + jokio įvertinimo?

– Nacionalinės finansavimo institucijos taip pat tik 
pradeda suprasti duomenų archyvavimo ir sklaidos 
naudą

● Tarptautinis bendradarbiavimas ir integracija



  

LiDA: www.lidata.eu 

Ačiū už dėmesį !
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