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Information and documentation - International standard music number (ISMN)

Information et documentation - Numéro international normalisé de la musique (ISMN)

Information und Dokumentation - Internationale Standard-Musiknummer (ISMN)

 

Tato norma je identická s ISO 10957:1993

 

This standard is identical with ISO 10957:1993

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2108   dosud nezavedena (do převzetí ISO 2108 lze použít ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní
číslování knih (ISBN))

ISI 3297   dosud nezavedena (do převzetí ISO 3297 lze použít ČSN 01 0187 Mezinárodní standardní
číslování seriálových publikací (ISSN))

ISO 3901   dosud nezavedena

ISO 7064   dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 10957   Information and documentation - International standard music number (ISMN) (Informace



a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN)
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Mezinárodní standardní číslo 1993-12-01
hudebnin (ISMN)

 

MDT 025.47:002:78

 

Deskriptory: documentation, information interchange, music, publications, numbering, identification
methods, international identification number, ISMN, organizations for code assignment

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech



záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10957 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46.

Příloha A tvoří nedílnou součást této normy. Příloha B je pouze informativní.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví prostředky jednoznačné identifikace tištěných hudebnin. Normalizuje a podporuje
použití těchto čísel v tištěných hudebninách v mezinárodním měřítku tak, aby mohlo být odlišeno
jedno vydání nějakého titulu nebo jedna samostatná část vydání od všech ostatních vydání nebo částí
prostřednictvím jednoznačného mezinárodního standardního čísla hudebnin. Za tím účelem stanoví
sestavení mezinárodního čísla hudebnin a umístění tohoto čísla v tištěných hudebninách.

Tato norma se používá u tištěných hudebnin, ať už pro jejich prodej, výpůjčky, bezplatné šíření nebo
pouze pro autorskoprávní účely. ISMN může být také použito k identifikaci materiálu na jiných
médiích, která tvoří nedílnou součást hudebniny (např. zvukový záznam, který tvoří společně s
tištěnou hudebninou celek). ISMN se ale nepoužívá k identifikaci materiálu na jiných médiích, která
jsou vydávána samostatně [např. samostatně vydávaný zvukový nebo obrazový záznam, kdy bude
použito ISO 3901 (mezinárodní standardní kód záznamů)].

 

-- Vynechaný text --


