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Deskriptory:  documentation,  publications,  bibliographic  records,  bibliographic  entries,  information
interchange, data, data elements, data representation, data display

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
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% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10324 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 46, Informace a
dokumentace, subkomisí SC 9, Prezentace, identifikace a popis dokumentů.
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1 Předmět

Tato norma specifikuje požadavky na prezentaci údajů o fondu popisných jednotek seriálových a
neseriálových publikací, s cílem prohloubit konzistentnost při sdělování a výměně informací o
knihovních jednotkách. Je určena pro psaní údajů a zpráv o fondu, zpracovávaných ve vizuální formě. Ve
strojem čitelných údajích budou datové prvky specifikované touto normou použitelné, avšak jejich
pořadí atd. může být ve strojem čitelném záznamu odlišné.

Tato norma stanoví a definuje datové prvky pro údaje o fondu popisných jednotek seriálových a
neseriálových publikací na souhrnné úrovni vhodné pro vykazování knihovních jednotek jedné nebo



více knihoven nebo institucí. Specifikuje obsah a posloupnost datových prvků uvnitř datových oblastí
a požadavky na začlenění datových oblastí do údajů o fondu.

Tato norma vyžaduje, aby údaje o fondu byly propojeny s identifikací popisné jednotky, k níž se údaj
vztahuje; metoda identifikace popisné jednotky však není součástí této normy.

Tato norma se používá pro údaje o fondu popisných jednotek na jakémkoliv fyzickém nosiči.

Tato norma nespecifikuje způsob, kterým jsou upraveny údaje ve strojem čitelném formátu, ani nosič
(nosiče) používané pro ukládání, zobrazování nebo přenos údajů o fondech. Pokyny jsou nezávislé na
používaném systému katalogizačních pravidel.

2 Normativní odkazy
Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž se odkazuje v textu této normy.
V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají
revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této normy, by měli využít nejnovějšího vydání
dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

ISO 832:1994 Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování
bibliografických termínů (Information and documentation - Bibliographic description and references -
Rules for abbreviation of bibliographic terms)

ISO 8601:1988 Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Prezentace data a času (Data
elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times)

-- Vynechaný text --


