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Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih
a některých dalších druhů neperiodických
publikací 

ČSN 01 0166

10 166

 

 

 

Publisher´s lay-out of books and some other kinds of non-periodic publications

Présentation d'éditeur des livres et quelques autres espèces des publications non-périodiques

Verlagsaustattung der Bücher und mancher anderer Typen von nichtperiodischen Publikationen

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 0180 Mezinárodní desetinné třídění (MDT). Výběr nejdůležitějších znaků

 

ČSN 01 0184 Číselné označování částí textů

 

ČSN 01 0185 Transliterácia cyriliky

 

ČSN 01 0187 Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací (ISSN)

 

ČSN 01 0188 Tvorba předmětových hesel

 

ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN)



 

ČSN 01 0191 Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů

 

ČSN 01 0192 Rejstříky publikací

 

ČSN 01 0193 Jednojazyčný tezaurus. Složení, uspořádání a formální úprava

 

ČSN 01 0194 Referát a anotace

 

ČSN 01 0197 Bibliografické citace

 

ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší

 

ČSN 77 0060 Označování čárovým kódem EAN. Všeobecná ustanovení

 

ČSN 88 4301 Knihy a časopisy. Formáty a základní technické požadavky

 

ČSN ISO 5227-3a Informace a dokumentace. Slovník. Část 3a. Akvizice, identifikace a analýza
dokumentů a dat

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 0181 Abecední řazení

 

ČSN 01 0199 Vydavatelská úprava odborných časopisů

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy



 

ISO 1086-1975 Documentation. Title-leaves of a book (Titulní listy knihy)

 

ISO 6357-1985 Documentation. Spine titIes on books and other publications (Hřbetový název knih a
ostatních publikací)

 

ANSI Z 39.15-1971 American national standard for title leaves of a book (Titulní listy knihy)

 

BS 4719:1971 Specification for the title leaves of a book (Titulní listy knihy)

 

DIN 1422:1983 Teil 1. Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Verwaltung.
Gestaltung von Manuskripten und Typoskripten (Publikace vydávané vědeckými, technickými,
hospodářskými a správními organizacemi. Vydavatelská úprava rukopisů a strojopisů)
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DN 1429:1975 Titelblatter und Einbandbeschriftung von Büchern (Titulní listy a označení svazku knih)

 

IS:790-1956 Specification for general structure of preliminary pages of a book (Všeobecná úprava
titulních listů knihy)

 

IS:791-1956 Specification for half-title-leaf of a book (Předtitulní list knihy)

 

IS:792-1964 Specification for title-page and back of title-page of a book (Titulní list knihy a zadní
strana titulního listu)

 

JUS Z.A4.040:1981 Dokumentacija. Naslovni listovi knjige (Titulní listy knihy)

 



NP-738:1969 Folhas de título de publicações não periódicas. (Titulní listy neperiodických publikací)

 

PN-58 N-01162 Przepisy bibliograficzne. Kompozycja wydawnicza tytulatury ksišżki (Úprava titulního
listu knihy)

 

STAS 8396-69 Cărţi şi broşuri. Foi de titlu (Knihy a brožury. Titulní listy)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: LV/nakladatelství, LVB/vydávání, LBO.O/knihy, ATR.I/uspořádání,
LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Národní informační středisko České republiky, IČO 0000 1571, Dr. K. Pech

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: J. Bouřilová
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1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady formální nakladatelské (vydavatelské) úpravy knih (včetně vícesvazkových
souborů a nepravých periodik, jejichž svazky mají podobu knihy), brožur a pokud se týká tiráže, též
jednolistových publikací (map, reprodukcí, portrétů, názorných pomůcek apod.), tištěných po obou
stranách listu. Norma se vztahuje i na účelové a zájmové publikace.

 

Cílem normy je přispět k jednoznačnější formální úpravě publikací, a tím i k jejich snadnějšímu a
operativnějšímu užívání.

 

Norma je zaměřena především na skladbu, uspořádání a umístění důležitých údajů o publikaci a



dalších náležitostí. Při dodržení stanovených zásad norma neomezuje rozmanitost výtvarné, grafické a
typografické úpravy.

 

Údaje o náležitosti, která u dané publikace nepřichází v úvahu, se neuvádějí.

 

Norma není určena pro:

 

- bibliofilsky upravené publikace, jestliže by její dodržení vážně narušilo základní estetický (výtvarný)
záměr;

- publikace vydávané výhradně nebo převážně pro export, popř. i ve spolupráci se zahraniční
nakladatelskou nebo obchodní institucí, kde je nutné respektovat zvyklosti příslušné země;

- reprinty (přetisky) a separáty (zvláštní otisky), pokud nejsou opatřeny novým titulním listem a tiráží.

 

Omezenou platnost má tato norma pro:

- publikace, jejichž úprava je stanovena jinými předpisy, pokud jde o uvádění, formulaci a umístění
některých údajů a náležitostí; patří sem např. ČSN, popisy vynálezu k autorským osvědčením a
patentům, neperiodické bibliografické soupisy (podle ČSN 01 0191), rešerše (podle ČSN 01 0198),
diplomové a disertační práce, vědeckovýzkumné práce aj.; publikace, jež svou vnější formou
neumožňují dodržet některá ustanovení této normy; příslušné údaje a náležitosti se uvádějí podle
speciálních předpisů (pokud existují) nebo úzu; patří sem např. některé typy hudebnin, dále pak
drobné, nejčastěji jednolistové tisky (např. letáky, oznámení, vyhlášky, pokyny, informační, reklamní a
náborové tisky, kalendáře, plakáty, listové programy kulturních, společenských, sportovních a
politických akcí apod.) převážně krátkodobé platnosti.

 

Pro ostatní údaje a náležitosti zůstávají ustanovení této normy v platnosti.

 


