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Bibliographic record

 

Táto norma nie je záväzná podža § 3 zákona č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.

Táto norma unifikuje štruktúru a schému bibliografického záznamu (v kontexte spravidla záznam
dokumentu alebo iba záznam) a zásady vytvárania popisných údajov bibliografického záznamu.
Ustanovenia normy se týkajú záznamov určených pre sekundárne dokumenty všetkých typov a
foriem, bez ohžadu na účel a techniku ich prípravy.

Pre bibliografické citácie uverejňované ako súčasť textu primárnych dokumentov platí ČSN 01 0197.

Norma je určená pre všetky pracoviská, ktoré vyhotovujú záznamy dokumentov, osobitne pre
knižnice, bibliografické pracoviská a informačné strediská.

 

I. NÁZVOSLOVIE

1. Bibliografický záznam - z hžadiska tejto normy metodicky jednotne vyhotovovaný záznam
dokumentu, funkčne určený pre bibliografické systémy, súpisy a kartotéky, knižničné katalógy,
rešerše a ďalšie sekundárne dokumenty. Z hžadiska rozsahu popisných údajov sa rozlišuje základný
záznam, záznam pre registrujúcu národnú bibliografiu a záznam pre špeciálne účely.

2. Katalogizačný záznam - z hžadiska tejto normy druh bibliografického záznamu funkčne určený pre
knižničné katalógy. Vždy obsahuje lokačný údaj, t. j. signatúru alebo siglu, podža potreby tiež
služobné údaje.

3. Popisný údaj - slovo alebo viacslovný výraz alebo skupina znakov, ktoré v rámci identifikačnej
funkcie záznamu reprezentujú informáciu prevzatú z dokumentu alebo informáciu o dokumente.

 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA



 

Popisná jednotka

4. Z hžadiska vytvárania záznamu dokumentu popisnou jednotkou môže byť samostatný dokument
(samostatná popisná jednotka), súbor dokumentov (súborná popisná jednotka) alebo časť dokumentu
(popisná jednotka časti alebo fragmentu).

5. Pre súbor dokumentov sa vytvára jeden spoločný záznam. Ak jednotlivé zväzky alebo časti súboru
vychádzajú s časovým odstupom, je možné popisovať ich osobitne, pričom v kumulatívnych
vydaniach treba tieto záznamy zlúčiť (pozri čl. 106-114).

6. Súbor dokumentov sa za jednu popisnú jednotku považuje vtedy, ak má súborný titulný list a na
ňom spoločný názov s označením poradia jednotlivých zväzkov (častí súboru).
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