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Deskriptory: documentation, periodicals, articles of periodicals, abstract sheets, presentation

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.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování
předtím, než jsou Radou ISO přijaty jako mezinárodní normy.



Mezinárodní norma ISO 5122 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 46 Dokumentace a členům
ISO byla rozeslána v září 1977.

Byla schválena členskými orgány těchto zemí:

Austrálie
Belgie
Brazílie
Bulharsko
Československo
Egypt
Francie
Indie
Írán
Irsko

Itálie
Izrael
Japonsko
Jihoafrická republika
Jugoslávie
Korejská republika
Maďarsko
Mexiko
Nizozemsko
Nový Zéland

Polsko
Rakousko
Rumunsko
Spolková republika Německo
SSSR
©panělsko
©védsko
©výcarsko
USA

 

Členské orgány těchto zemí vyjádřily s dokumentem z technických důvodů nesouhlas:

Kanada

Dánsko

Finsko
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0 Úvod

Analytické obsahy v periodikách nebo jiných seriálových publikacích poskytují podrobný popis
každého článku do takových podrobností, které jsou podstatné pro dokumentační práci. Strana je
rozdělena do bloků, z nichž každý obsahuje informace o jednom článku, uspořádaných takovým
způsobem, že nejméně důležité podrobnosti jsou na začátku a na konci bloku a mohou být
vynechány, pokud se jeví jako přebytečné. Záhlaví analytického obsahu poskytuje doplňkové
informace nutné pro získání originálního dokumentu. Analytický obsah nemůže v žádném případě
nahrazovat obsah publikace.

Jestliže vydavatel upřednostňuje abstrakt otištěný u každého článku, doporučuje se stejná grafická
úprava jako v blocích analytického obsahu.

1 Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu analytických obsahů v periodikách nebo
jiných seriálových publikacích.

2 Normativní odkazy*)

ISO 4 Dokumentace - Mezinárodní kód pro zpracování názvů periodik
(Documentation - International code for the abbreviation of titles of periodicals)

ISO 8 Dokumentace - Grafická úprava periodik



(Documentation - Presentation of periodicals)

ISO 214 Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci
(Documentation - Abstracts for publications and documentation)

ISO/R 215 Formální úprava příspěvků do periodik
(Presentation of contributions to periodicals)

ISO/R 639 Symboly jazyků, zemí a orgánů
(Symbols for languages, countries and authorities)

ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace - Základní a doplňkové prvky
(Documentation - Bibliographical references - Essential and supplementary elements)

ISO 832 Dokumentace - Bibliografické citace - Zkratky typických slov
(Documentation - Bibliographical references - Abbreviations of typical words)

ISO 833 Dokumentace - Mezinárodní seznam zkratek slov z názvů periodik
(Documentation - International list of periodical title word abbreviations)

ISO 3297 Dokumentace - Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací (ISSN)
(Documentation - International standard serial numbering (ISSN))

-- Vynechaný text --


