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Občanska znanost (angl. citizen science)

• Državljanska/ljubiteljska/skupnostna/občanska

• Aktivna participacija javnost v znanstveno-
raziskovalnih projektih

• Znanstveno delo, na primer zbiranje podatkov, ki 
ga opravljajo običajni ljudje brez posebnih 
kvalifikacij, z namenom pomagati znanstvenikom
(Slovar Cambridge)

• Izraz prvič uporabljen za sodelovanje 
prostovoljcev pri zbiranju vzorcev dežja za oceno 
njegove kislosti (Kerson 1989)

https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13828


Projekt ljubiteljske znanosti z najdaljšo tradicijo je božično štetje ptic v ZDA, ki ga izvaja nacionalno 

društvo Audubon

https://www.audubon.org/conservation/science/christmas-bird-count


Podatki repozitorijev projektov občanske znanosti

https://scistarter.org/
https://www.zooniverse.org/


Načela občanske znanosti (1/2)

1. Projekti občanske znanosti aktivno vključujejo 

pripadnike družbe v znanstvena prizadevanja, ki 

ustvarjajo nova znanja in razumevanja.

2. Projekti občanske znanosti imajo pristne

znanstvene rezultate.

3. Profesionalni in občanski znanstveniki imajo 

koristi od sodelovanja pri projektih.

4. Občanski znanstveniki lahko sodelujejo pri več fazah 

znanstvenega procesa.

5. Občanski znanstveniki prejmejo povratne informacije 

o projektu.

6. Občanska znanost je kot katerikoli drugi raziskovalni 

pristop, ki ima svoje omejitve in pristranskosti, ki se jih 

moramo zavedati in jih nadzorovati.



Načela občanske znanosti (2/2)

7. Podatki in metapodatki, pridobljeni v projektih 

občanske znanosti, so javni dostopni in, kjer je 

možno, objavljeni v odprtokodnih formatih.

8. Občanski znanstveniki so navedeni v projektih 

rezultatih in publikacijah.

9. Programi občanske znanosti se ocenjujejo glede 

na kakovost njihovih znanstvenih rezultatov, kakovost 

zbranih in obdelanih podatkov, izkušenj vključenih 

posameznikov in širše družbene in politične učinke.

10. Vodje projektov občanske znanosti morajo vzeti v 

obzir etične in pravne vidike zaščite podatkov, 

intelektualne lastnine, sporazumov o izmenjavi 

podatkov, zaupnosti, pripisovanja zaslug in vpliva na 

okolje pri izvajanju aktivnosti.



Skupnost Sledilnik – nastanek in ravoj

• Od preglednice v orodju Google Sheets
do GitHub repozitorija, delovnega 
prostora v orodju Slack in spletne strani 
(marec 2020)

• Strežnik in API (april 2020)

• Priznanje Statističnega društva 
Slovenije, jabolko navdiha predsednika 
države in ustanovitev Znanstvenega 
društva Sledilnik (december 2020)

https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats


Spletna stran projekta COVID-19 Sledilnik



Skupnost Sledilnik - delovanje

• 276 članov skupnosti v orodju Slack (v začetku 
leta), vendar jih več kot četrtina ni objavila niti 
enega sporočila

• Okrog 50 aktivnih članov Sledilnika

• Dvakrat več moških kot žensk

• Dve tretjini zaposleni v zasebnem sektorju

• Le manjši del aktivnih članov ima doktorat 
znanosti in je evidentiranih raziskovalcev

• Interdisciplinarnost



Strokovni članek v Časopisu za kritiko znanosti

http://www.ckz.si/11-novice/publikacije/194-282-stevilka-ckz-odprta-znanost-v-sloveniji-in-svetu
https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=13836


Anketne raziskave o samozaščitnem obnašanju in odnosu do cepljenja

https://zenodo.org/record/5707314
https://doi.org/10.3390/vaccines9030247


Nekaj drugih primerov občanske znanosti v Sloveniji

• Biokemija (npr. iskanje zdravila proti koronavirusu z 

analizo molekulskih spojin)

• Največ dejavnosti je verjetno na področju terenske 

biologije (npr. popisovanje ptic za ornitološki atlas 

gnezdilk, nacionalni monitoring volkov, poročanje o 

pojavu meduz)

• Varovanje okolja (npr. zbiranje podatkov o 

onesnaženosti zraka)

• Uporaba množičenja (angl. crowdsourcing) pri 

ustvarjanju digitalnega slovarja sopomenk

https://covid.si/
https://www.ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/atlas-gnezdilk-slovenije/
https://www.volkovi.si/?lang=sl
http://www.perseus-net.eu/site/content.php
https://www.worldgreenflight.com/
http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Arhar-Holdt-et-al_Rezultati-projekta_Slovar-sopomenk-sodobne-slovenscine.pdf


Vključevanje javnosti v pomoč znanstvenikom pri skrbi za kulturnodediščinske spomenike

https://innorenew.eu/sl/2021/09/kako-vkljuciti-javnost-za-pomoc-znanstvenikom-pri-skrbi-za-kulturnodediscinske-spomenike/


Z odpiranjem znanosti lahko izboljšamo javno 

razumevanje znanosti in z demokratizacijo 

znanosti bo morda nekoč, v utopični družbi, 

vsak občan lahko znanstvenik.
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