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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 technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou podléhat
patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových
patentových práv.
Mezinárodní norma ISO 690 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace,

subkomisí SC 9, Identifikace a popis.
Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání ISO 690:1987 a první vydání ISO 690-2:1997, jejichž
celé texty byly sloučeny a technicky revidovány.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací. Uvádí rovněž pokyny pro
úpravu citací v latince v informačních zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je
použitelná na bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, zahrnující, ale
neomezující monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické
informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny,
fotografie, grafická a audiovizuální díla a filmy. Normu nelze použít na počítačově generované citace.
Rovněž ji také nelze použít na citaci legislativních dokumentů, které mají své vlastní normy.
Tato mezinárodní norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady použité v této
mezinárodní normě nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.
Přílohy A a B odkazují na relevantní kapitolu (kapitoly) této mezinárodní normy, které vysvětlují
požadavky na odkazy nebo citace tištěných a elektronických informačních zdrojů. Příloha C uvádí
příklady bibliografických citací, které jsou v souladu s touto mezinárodní normou.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

