PRAKTINIS DARBAS
EUROPOS ŽODYNAS (TEZAURAS) „EUROVOC“
TEISINĖS INFORMACIJOS PAIEŠKOS SISTEMA LR SEIMO SVETAINĖJE – LR TEISĖS AKTAI

1.Darbo tikslas.
Susipažinti su Europos žodynu (tezauras) „Eurovoc“ ir teisinės informacijos duomenų baze ir
informacijos paieškos sistema LR seimo svetainėje. Išmokti vykdyti informacijos paiešką LR teisinės
informacijos duomenų bazėje naudojant Europos žodyną (tezauras) „Eurovoc“. Teisės aktai→Teisės
aktų paieška .
2. Užduotys.
1. Suaktyvinkite interneto naršyklę. Į adresų laukelį "Address" įveskite adresą www.lrs.lt. Semo
puslapyje naudodami vietinę paiešką rubrikų pavadinimuose suraskite informaciją apie žodyną
„Eurovoc“ ( paieškoje įveskite žodį „EUROVOC“).
2. „Eurovoc“ žodyno pristatyme suraskite sritis ir jas nukopijuokite.
3. Paaiškinkite, kas tai yra mikrotezauras (MT), kas tai yra vartojimo pastabos (SN), kas tai yra
ekvivalentiškumo santykiai UF ir USE, kas tai yra asociatyviniai santykiai RT, kas tai yra
hierarchiniai santykiai (BT ir NT).
Paieška www.lrs.lt tinklalapyje. TEISĖS AKTAI. TEISĖS AKTŲ PAIEŠKA.
4. Atlikite paiešką LR teisės aktuose, www.lrs.lt naudodami „Eurovoc“ žodyno abėcėlinį sąrašą,
suraskite terminą duomenų apsauga, kiek teisės aktų (akto rūšiai įstatymas) pateikė.
4.1. Kokiai sričiai ir kokiam mikrotezaurui priklauso terminas duomenų apsauga.
4.2. Suraskite „Elektroninių ryšių įstatymą“ aktualią redakciją, pateikite aktualios redakcijos datą.
4.3. Pateikite sąvokos „Elektroninio pašto pranešimas“ apibrėžtį.
5. Atlikite paiešką naudodami „Eurovoc“ žodyno teminį sąrašą, suraskite sritį ”Švietimas ir
komunikacijos“, mikrotezaurą „informacijos technologija ir duomenų apdorojimas“
5.1. Pateikite srities ir mikrotezauro numerius.
5.2. Suraskite „Informacinės visuomenės paslaugų įstatymą“ – aktualią redakciją, pateikite
aktualios redakcijos datą.
5.3. Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme suraskite sąvokų „Informacinė sistema“,
„Informacinės visuomenės paslaugos“, „Komercinė informacija“ apibrėžtis.
6. Atlikite paiešką naudodami „Eurovoc“ žodyno teminį sąrašą, suraskite sritį ”Geografija“, suraskite
Lietuvos regionus, Vilniaus apskritį, Vilnių (visoms akto rūšims) pateikite dokumentus.
6.1. Paaiškinkite ką reiškia prie srities „Geografija“ santrumpa (FL), prie Vilniaus apskrities
parašyta santrumpa (NT), o prie Vilniaus parašyta (UF).
6.2. Pateikite gautų dokumentų skaičių bei dekretą „Dėl Vilniaus apskrities herbo patvirtinimo“.
7. Naudodami paieškos sistemas internete suraskite tekstą „Vilniaus apskrities herbą“, patikrinkite ar
teisingai pateiktas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas, aprašant Vilniaus apskrities herbą,
„Vikipedija. Laisvoji enciklopedija“
8.

Klausimų (1,2,3) atsakymus formatuokite, taip, kad jums būtų patogu naudotis ir prisiminti
„Eurovoc“ struktūrą ir santrumpas: kas tai yra mikrotezauras (MT), kas tai yra vartojimo pastabos
(SN), kas tai yra ekvivalentiškumo santykiai UF ir USE, kas tai yra asociatyviniai santykiai RT,
kas tai yra hierarchiniai santykiai (BT ir NT).
3. Metodiniai nurodymai.
Darbo su duomenų baze specifika yra plačiai išdėstyta dalyje PAGALBA
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