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Deskriptory: documentation, bibliographic entries, bibliographical references, abbreviations, rules
(instructions)

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 1086 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace,
subkomisí SC 9, Prezentace, identifikace a popis dokumentů.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 832:1994). Pravidla zpracování byla revidována
a doplněna o nová. Seznam zkratek byl vyňat a bude vydán jako samostatná Technická zpráva ISO
(ISO/TR 11015).

Příloha A této normy je pouze informativní.

-- Vynechaný text --


