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Úvod
Vznik mezinárodního formátu UNIMARC a jeho uñívání pro výmnu bibliografických
záznamç ve strojem …itelné podob s sebou pÍinesl potÍebu vzniku doprovodného
formátu pro pÍenos záznamç autoritní formy záhlaví. Mezinárodní formát
UNIMARC/Autority vznikl jako doplnk formátu UNIMARC pro bibliografický záznam,
je rovnñ ur…en pro výmnu strojem …itelných dat, v tomto pÍípad samostatných
záznamç autorit, tedy jedné …ásti bibliografického záznamu.
Struktura formátu autorit musí být kompatibilní se strukturou formátu UNIMARC pro
bibliografický popis, protoñe oba typy záznamç se pouñívají spole…n. Podobn jako ve
formátu UNIMARC pro katalogiza…ní záznam dokumentu i ve formátu
UNIMARC/Autority musí být dodrñeny nkteré zásady. Kañdý záznam musí zachovat
strukturu záznamu, která upravuje formální podobu a uspoÍádání informací v záznamu.
Dále musí kañdý záznam obsahovat znaky pro ozna…ení obsahu záznamu, které
identifikují prvky a podávají o nich informace. A kañdý záznam musí samozÍejm pÍinášet
data, která jsou ur…ena k pÍenosu.
U…ební text pÍináší výklad tvorby záznamu autority ve formátu UNIMARC/Autority.
Uvádí pÍehled polí v záznamu, stru…nou charakteristiku a zásady jejich pouñití. Výklad
kañdé …ásti je doplnn komentovanými pÍíklady, vybranými tak, aby postihovaly varianty,
s nimiñ se tvçrce záznamu mçñe setkat. Na závr jsou uvedeny pÍíklady celých záznamç
autorit ve formátu UNIMARC/Autority.
U…ební text nemçñe nahradit pouñívání manuálu UNIMARC/Autority. Má slouñit jako
praktická pomçcka pro zvládnutí základç tvorby záznamç autorit.

17. listopadu 2001

Marcela
BuÍilová
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1 Mezinárodní norma UNIMARC/Autority
1.1 Definice pojmu
Termín UNIMARC vznikl pouñitím úvodních anglických slov Universal machine readable
cataloguing (tj. …esky: obecný strojem …itelný katalogiza…ní záznam). Termín autorita se
v katalogiza…ní praxi pouñívá pro selek…ní údaj záznamu pro jmenný katalog, který byl na
základ dohody pÍijat jako závazná forma pro jméno personálního nebo korporativního
autora a pro unifikovaný název. Dále se termínu autorita uñívá pro vcné téma, které se
uvádí jako selek…ní údaj záznamu pro vcný katalog.
UNIMARC/Autority tedy zna…í obecný strojem …itelný formát pro samostatný záznam
jmenného záhlaví katalogiza…ního (bibliografického) záznamu a pro samostatný záznam
selek…ního údaje vcného katalogu.
1.2 Funkce
Podobn jako pro katalogiza…ní nebo bibliografický záznam pÍedstavuje formát
UNIMARC moñnost výmny dat mezi rçznými automatizovanými knihovnickými
systémy, i formát UNIMARC/Autority zajišÙuje tuto funkci, tj. výmnu dat mezi rçznými
systémy, nej…astji mezi národními bibliografickými agenturami.
Uñívání unifikované formy jména autora do záhlaví katalogiza…ního záznamu je v
katalogiza…ní praxi pomrn dlouhou záleñitostí. Vñdy existovala snaha uvádt dílo
jednoho autora pod stejnou formou jména, byÙ se pro nj v dokumentech uñívalo nkolik
forem jména. S uñíváním korporativního záhlaví se tato zásada uplatÁovala i pro
korporace a rovnñ pro vcné vyjádÍení obsahu dokumentu pro selek…ní údaj vcného
katalogu. Automatizované knihovnické systémy však rozšíÍily moñnost upÍesnit a rozšíÍit
údaje vztahující se k autorovi (individuálnímu i korporativnímu), popÍ. vcného tématu,
formou samostatného záznamu, který má pÍesn stanovenou strukturu.
1.3 Vývoj
Komunikativní formát pro autority byl vytvoÍen v mezinárodní organizaci IFLA
(International federation of library associations and institutions), a to Pracovní skupinou
pro mezinárodní systém autorit, která byla vytvoÍena v roce 1979 pÍi Sekci informa…ní
technologie a Sekci katalogizace. Po pÍipomínkovém Íízení byl vydán v roce 1991.
1.4 Typy hesel
V rámci tvorby bibliografických
UNIMARC/Autority tyto typy hesel:

záznamç

stanovuje

mezinárodní

norma

- autoritní heslo, tj. heslo, jehoñ úvodním prvkem je unifikované záhlaví pro osobu,
korporaci nebo vcné téma v podob stanovené odpovdnou katalogiza…ní
agenturou. Hlavní údaj autoritního hesla pro osobu nebo korporaci je obdobou
záhlaví hlavního záznamu ve formátu ISBD pro jmenný katalog a v pÍípad
vcného tématu selek…ního údaje pro pÍedmtový katalog.
- všeobecné vysvtlující heslo, tj. heslo, které slouñí jako informace pro uñivatele pro
nalezení záhlaví.
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- odkazové heslo, tj. heslo, jehoñ úvodním prvkem je variantní nebo unifikované záhlaví a
které má uñivatele smrovat na jiné záhlaví. Podle typu záhlaví rozlišujeme
vylu…ovací odkaz, tj. odkaz typu Aviz@, který smruje uñivatele z variantního záhlaví
na pÍíslušné unifikované záhlaví, a pÍidruñovací odkaz, tj. odkaz typu Aviz téñ@,
který smruje uñivatele z unifikovaného záhlaví na s ním související jiné
unifikované záhlaví.
1.5 Typy záznamç
ç
Jednotlivým typçm hesel odpovídají typy záznamç. Rozlišujeme následující typy
záznamç:
- záznam autoritního hesla
- záznam všeobecného vysvtlujícího hesla
- záznam odkazového hesla, tj. záznam odkazu typu Aviz@
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2 Struktura formátu
2.1 Všeobecná struktura
UNIMARC/Autority je specifickou implementací mezinárodní normy 2709. Struktura
formátu autorit musí být kompatibilní pÍedevším se strukturou formátu UNIMARC,
protoñe záznam dokumentu i záznam autority se budou v informa…ních systémech
pouñívat spole…n. Kañdý záznam autority ur…ený pro výmnu musí obsahovat.
- návští
- adresáÍ
- pole údajç
Struktura:
Návští

AdresáÍ

Pole údajç promnné
délky

R/T = koncový znak
záznamu

2.2 Návští záznamu
Návští tvoÍí 24 znaky. Obsahuje všeobecné informace o zpracování záznamu autority.
Údaje jsou potÍebné pro zpracování záznamu, nejsou ur…eny k identifikaci vlastní
autority.
2.3 AdresáÍÍ záznamu
Vstupní prvky v adresáÍi záznamu autority se vytváÍejí podle specifikací ISO 2709. Jsou
uspoÍádány vzestupn podle prvního znaku tagu.
Struktura:
AdresáÍ 1
Ta
g

AdresáÍ 2 Další adresáÍe

Délka
pole

Výchozí
pozice

...............

................

F/T = koncový znak
pole

2.4 Pole údajç
ç
Za adresáÍem následuje pole údajç promnné délky. Obsahuje údaje záznamu autority.
Kañdé pole obsahuje dva indikátory a libovolný po…et podpolí. Podpole je uvedeno
identifikátorem podpolem a za ním následují vlastní údaje záznamu autority, které jsou
bu‹ kódované nebo textové.
Struktura:
Indikátory
Ind 1

Identifikátor podpole
Ind 2

$a (atd.)

Další podpole

Údaje

...................
.

2.5 Povinná pole
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F/T = koncový znak
pole

Norma UNIMARC/Autority stanovuje, které sou…ásti záznamu jsou povinné, tj. musí být
uvedeny v kañdém záznamu autority. Jsou to tato pole:
001
100
2-801

identifikátor záznamu
všeobecná data zpracování (pouze nkteré datové prvky)
záhlaví
zdroj pçvodní katalogizace

2.6 Ìídicí funkce
Ìídicí funkce umoñnné ve formátu UNIMARC/Autority se omezují na funkce pouñité
pro kódy podpolí, oddlova…e polí a koncové znaky záznamu tak, jak je to specifikováno v
ISO 2709.
2.7 Opakování polí a podpolí
Norma UNIMARC/Autority pÍedepisuje, která pole a podpole je moñné opakovat v rámci
jednoho záznamu, pokud je to z hlediska charakteristiky autority potÍebné. Opakovat se
mçñe celé pole, v…etn podpolí. Dále se mçñe opakovat podpole v rámci
neopakovatelného pole.
2.8 PoÍÍadí polí a podpolí
V rámci záznamu není pÍedepsáno specifické poÍadí polí. Obvykle se zachovává poÍadí
podle …íselných tagç uvozujících jednotlivá pole. Rovnñ poÍadí podpolí v rámci pole není
ur…eno. I v tomto pÍípad se obvykle zachovává poÍadí podle definovaných identifikátorç
podpolí, obvykle abecedn, pÍípadn …íseln.
2.9 Nota……ní konvence
Norma UNIMARC/Autority pÍedepisuje znaky pro specifické pouñití. Tyto znaky mají
jednozna…nou úlohu a pouñívají se v celém záznamu autority. Jsou to:
$
#
@
%
…NSB…
…NSE…

identifikátor podpole, tj. první znak identifikátoru kañdé podpole
mezera, tj. prázdný znak nebo mezera, napÍ. nedefinovaný indikátor pole
nebo nepouñitá pozice v poli dat pevné délky
znak oddlova…e pole; pouñívá se v úplných záznamech
ozna…ení konce záznamu; pouñívá se v úplných záznamech
za…átek znakç vylou…ených z abecedního Íazení (NSB zkratka ze slov non
sorting begining)
konec znakç vylou…ených z abecedního Íazení (NSE zkratka ze slov non
sorting ending)
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3 Návští záznamu (Label)
3.1 Definice
Tato …ást záznamu obsahuje všeobecné informace o zpracování záznamu autority.
Katalogizátor vyplÁuje pouze nkteré údaje, a to tak, ñe vybírá z pÍedepsaných kódç.
Ostatní údaje se doplÁují automaticky pÍi zpracování.
3.2 Výskyt
Návští stojí na po…átku kañdého záznamu autority. Je povinné a neopakovatelné.
3.3 Tag, indikátory a podpole
Návští neobsahuje tag, neobsahuje indikátory ani identifikátory podpolí.
3.4 Obsah pole
Pole obsahuje data pevné délky. Celé návští záznamu autority má délku 24 znaky. Podle
konvence jsou pozice ozna…ovány 0-23.
Název údaje

Po…et znakç

Znaková pozice

Délka záznamu

5

0-4

Status záznamu

1

5

Implementa…ní kódy

4

6-9

Délka indikátoru

1

10

Délka identifikátoru podpole

1

11

Bázová adresa dat

5

12-16

DoplÁková definice záznamu

3

17-19

Mapa adresáÍe

4

20-23

Pozice 0-4

Délka záznamu

Ptimístné …íslo zarovnané zprava, neobsazené pozice zleva dorovnávají nulami. Udává
celkovou délku záznamu, tj. po…et znakç celého záznamu v…etn samotného návští,
adresáÍe a polí promnné délky. Toto …íslo je obvykle generováno automaticky po
dokon…ení záznamu.
Pozice 5

Status záznamu

Jednoznakový kód ozna…uje stav zpracování záznamu
c
d

opravený nebo revidovaný záznam
zrušený záznam
11

n

nový záznam

Pozice 6-9

Implementa…ní kódy

Pozice 6

Typ záznamu

x
y
z

záznam autoritního hesla
záznam odkazového hesla
záznam všeobecného vysvtlujícího hesla

Pozice 7-9

Nedefinováno

Pozice nejsou definovány, obsahují znak #, tj. znak pro mezeru.
Pozice 10

Délka indikátoru

Jednoznakový kód ur…ující délku indikátorç. Má konstantní hodnotu 2.
Pozice 11

Délka identifikátoru podpole

Jednoznakový kód ur…ující délku indikátorç. Má konstantní hodnotu 2.
Pozice 12-16 Bázová adresa dat
Pt …íselných kódç zarovnaných zprava, neobsazené pozice se zleva doplÁují nulami.
Stanovuje pozici, na níñ za…íná první pole údajç. Toto …íslo je generováno automaticky po
dokon…ení záznamu.
Pozice 17-19 DoplÁková definice záznamu
Pozice 17

ÚroveÁ úplnosti záznamu

Jednoznakový kód ur…ující úplnost záznamu autority.
#
3

úplný, tj. záznam obsahuje nezbytná data v…etn smrování
díl…í, tj. záznam neobsahuje úplná data, protoñe nebyly dosud zapsány pÍíslušné
odkazy

Pozice 18-19 Nedefinováno
Pozice nejsou definovány, obsahují znak #, tj. znak pro mezeru.
Pozice 20-23 Mapa adresáÍe
Pozice 20

Délka pole

Jednoznakový kód ur…ující délku pole. Má konstantní hodnotu 4.
Pozice 21

Délka po…áte…ní pozice

Jednoznakový kód ur…ující délku pole. Má konstantní hodnotu 5.
Pozice 22-23 Nedefinováno
Pozice nejsou definovány, obsahují znak #, tj. znak pro mezeru.
PÍíklad celého návští:
Label 00123nx###22007893##45##
kde:

00123 délka záznamu autority
n
jedná se o nový záznam
x
jedná se o záznam autoritního hesla
#
pozice není definována
12

#
pozice není definována
#
pozice není definována
2
délka indikátoru pole
2
délka identifikátoru podpole
00789 bázová adresa dat
3
jedná se o díl…í záznam, tj. nebyly dosud zapsány pÍíslušné odkazy
#
pozice není definována
#
pozice není definována
4
délka pole
5
po…áte…ní pozice znaku
#
pozice není definována
#
pozice není definována
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4 Pole dat
Údaje vlastního záznamu autority se ukládají do polí dat. Datová pole záznamu
autoritního nebo odkazového hesla jsou rozdlena do deseti funk…ních blokç. Jsou to:
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9--

Identifika…ní blok
Blok kódovaných informací
Blok záhlaví
Blok informa…ní poznámky
Blok smrování odkazu viz
Blok smrování odkazu viz téñ
Blok klasifika…ního znaku
Blok propojovacího záhlaví
Blok informací o zdroji
Blok pro národní uñití
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5 Identifika……ních blok 0-5.1 Definice
Blok obsahuje …ísla, která identifikují záznam autority a verzi záznamu.
5.2 PÍÍehled definovaných polí
001
005
015

Identifika…ní …íslo záznamu
Datum posledního zpracování záznamu
Mezinárodní standardní …íslo dat autorit

5.3 Výskyt
Pole 001 je povinné pro kañdý záznam. Ostatní pole se uvádjí, pokud jsou informace pro
n dostupné.
5.4 Pole 001 Identifika……ní …íslo záznamu
Definice:

Obsahuje …íslo záznamu autority, pÍidlené zpracovatelskou organizací.
PÍidluje se zpravidla automaticky pÍi zpracování záznamu.

Výskyt:

Povinné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Neobsahuje indikátory
Podpole:

Neobsahuje identifikátory podpolí

Poznámky k obsahu pole: Neexistují ñádná omezení.
PÍíklady:

001
001

78-34279
na99-00245

5.5 Pole 005 Datum posledního zpracování záznamu
Definice:

Obsahuje datum a …as posledního zásahu do záznamu.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Neobsahuje indikátory
Podpole:

Neobsahuje identifikátory podpolí

Poznámky k obsahu pole: Datum se uvádí v pÍedepsané form RRRRMMDD, tj. 4
znaky pro uvedení roku, 2 znaky pro uvedení msíce a 2
znaky pro uvedení dne.
„as se uvádí v pÍedepsané form HHMMSS, tj. 2 znaky pro
uvedení hodiny, 2 znaky pro uvedení minuty a 2 znaky pro
uvedení vteÍiny.
PÍíklad:

005

19810901141236

(záznam byl naposledy upravován 1. záÍí 1981,
14 hod., 12 min., 36 sek.)
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5.6 Pole 015 Mezinárodní standardní …íslo dat autorit (ISADN)
Pole je vyhrazeno pro ISADN.
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6 Blok kódovaných informací 1-6.1 Definice
Obsahuje kódované informace pevné délky. Uvádjí se sem informace obecného
charakteru k záznamu autority.
6.2 PÍÍehled definovaných polí
100
150
152
154
160

Všeobecné údaje zpracování
Pole kódovaných dat pro jména
Pravidla
Pole kódovaných dat pro unifikované názvy
Kód geografické oblasti

6.3 Pole 100 Všeobecná data zpracování
Definice:

Obsahuje kódované údaje vztahující se ke všem záznamçm autorit.

Výskyt:

Povinné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a

všeobecné údaje zpracování

Obsahuje data pevné délky. Celé podpole má délku 23 znaky. Podle
konvence jsou pozice ozna…ovány 0-22.
Název datového prvku

po…et znakç

pozice znakç

Datum uloñení do souboru (povinné)

8

0-7

Kód statusu autoritního záhlaví

1

8

Jazyk katalogizace (povinné)

3

9-11

Kód transliterace

1

12

Znaková sada (povinné)

4

13-16

DoplÁková znaková sada

4

17-20

Písmo katalogizace

2

21-22

Pozice 0-7

Datum uloñení do souboru

Osmimístné …íslo uvádjící datum uloñení záznamu do souboru. Datum se
uvádí v pÍedepsané form RRRRMMDD, tj. 4 znaky pro uvedení roku, 2
znaky pro uvedení msíce a 2 znaky pro uvedení dne. PÍi opravách
záznamu a jeho dalším editování se datum uloñení nemní.
PÍíklad:

19990901

(záznam byl uloñen do souboru 1. záÍí 1999)
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Pozice 8

Kód statusu autoritního záhlaví

Jednoznakový abecední kód pro ur…ení úrovn zavedení záhlaví autoritního
hesla.
a
c
x

definitivní
prozatímní
není pouñitelné (jedná se o záznam odkazu)

Pozice 9-11

Jazyk katalogizace

TÍíznakový kód jazyka ozna…ující jazyk pouñitý pro katalogizaci. Pro
jednotlivé národní jazyky se pouñívají kódy podle mezinárodní normy
(napÍ. …eština má kód cze, angli…tina eng apod.).
Samotné záhlaví mçñe být uvedeno i v jazyce odlišném od jazyka
katalogizace. NapÍ. unifikovaný název pro francouzské anonymní dílo bude
uveden ve francouzštin bez ohledu na jazyk katalogizace, tj. nej…astji
jazyk pÍekladu díla.
Pozice 12

Kód transliterace

Jednoznakový kód ur…ující, zda byla pouñita pro transliteraci mezinárodní
norma.
a
b
c
y

transliterace podle ISO
jiná transliterace
více typç transliterací
bez pravidel transliterace

Pozice 13-16 Znaková sada
Dva dvojznakové kódy ur…ující základní znakové sady pÍi komunikaci
záznamu. První dvojznakový kód je povinný. Pokud není tÍeba znakovou
sadu dále specifikovat, druhý dvojznakový kód nemusí být uveden a je
nahrazen znaky pro mezeru.
01
02
03
04
05
06

ISO 646, základní sada pro latinku
ISO 37, základní sada pro cyrilici
ISO 5426, rozšíÍená sada pro latinku
ISO 5427, rozšíÍená sada pro cyrilici
ISO 5428, sada pro Íeckou alfabetu
ISO 6438, sada pro africké znaky

Pozice 17-20 DoplÁková znaková sada
Dva dvojznakové kódy ur…ující doplÁkové znakové sady pÍi komunikaci
záznamu. Uñívají se kódy stanovené pro pozici 13-16. Pokud se ozna…ení
doplÁkové sady nepouñije, pozice se vyplní znaky pro mezeru.
Pozice 21-22 Písmo katalogizace
Dvojznakový kód ur…ující písmo pouñité pÍi katalogizaci. V tomto písmu se
objeví záhlaví záznamu v bloku 2--, stejn jako poznámky a další návodné
informace.
ba

latinka
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ca
da
db
dc
ea
fa
ga
ha
ia
ja
ka
la
zz

cyrilice
japonské písmo (nespecifické)
japonské písmo (kandñi)
japonské písmo (kana)
…ínské písmo
arabské písmo
Íecké písmo
hebrejské písmo
thajské písmo
devanagari
korejské písmo
tamilské písmo
jiné písmo

PÍíklad celého pole: 100
kde

##$a19981109aczey0103####ba

100
#
#
$a
19981109
a
cze
0103
####
ba

tag pole
indikátor 1 (nedefinován)
indikátor 2 (nedefinován)
identifikátor podpole
záznam uloñen do souboru 9. listopadu
1998
jedná se o definitivní autoritu
katalogizace je v …eštin
pouñity kódy ISO 646 a ISO 5426
nebyly pouñity doplÁkové znakové sady
katalogizace je v latince

6.4 Pole 150 Pole kódovaných dat pro jména
Definice:

Je-li záhlavím v poli bloku 2-- jméno (jméno osoby, jméno korporace, akce,
rodiny nebo geografické jméno), uñívá se pole kódovaných údajç k
poskytnutí doplÁkových informací o jménu.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a

Data vztahující se ke jménu - typ vládní agentury (neopakovatelné)

Obsahuje jednoznakový kód, který ozna…uje, zda se jedná o záhlaví pro
vládní agenturu, pÍi…emñ akademické instituce se za vládní agentury
nepovañují.
a
b
c
d
e
f

federální/národní
státní/oblastní
krajská/okresní
lokální
více lokalit (na niñší neñ národní úrovni)
mezivládní
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PÍíklad:

g
h
y
z

vládní exilová nebo utajená
úroveÁ není ur…ena
nejedná se o vládní agenturu
jiná vládní úroveÁ

150

##$ay

(nejedná se o vládní agenturu)

6.5 Pole 152 Pravidla
Definice:

Obsahuje informaci, podle jakých pravidel byla autorita vytvoÍena.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b

katalogiza…ní pravidla (neopakovatelné)
systém vcného zpracování (neopakovatelné)

PÍíklad:

152

##$aAACR2

(autorita vytvoÍena v souladu s AACR2)

6.6 Pole 154 Pole kódovaných dat pro unifikované názvy
Definice:

Je-li záhlavím v poli 2-- unifikovaný název, pak se k poskytnutí
doplÁkových informací pouñívá toto pole.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a

Data týkající se názvu - kód typu edice (neopakovatelné)

Obsahuje jednoznakový kód pro ur…ení edice, je-li záhlavím unifikovaný
název edice.

PÍíklad:

a
b
c
z

monografická edice
vícedílná popisná jednotka
ozna…ení podobné ozna…ení edice
jiné

154

##$aa

(jedná se edici kniñních dokumentç)

6.7 Pole 160 Kód geografické oblasti
Definice:

Obsahuje kód geografické oblasti, ke které se váñe vytváÍená autorita.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a

Kód geografické oblasti (opakovatelné)
20

Poznámky k obsahu pole: Schéma kódu zahrnuje 7 znakç (5 písmen a 2 poml…ky).
Uñívá se kód geografických oblastí UNIMARC.
PÍíklad:

160

##$ae-uk-en

(autorita se vztahuje k Velké Británii)
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7 Ìídicí podpole
7.1 Definice
PÍinášejí doplÁkové informace o záhlaví, smrování nebo poznámce.
7.2 PÍÍehled Íídicích podpolí
$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

instruk…ní fráze
kód systému vcného zpracování
…íslo záznamu autoritního hesla
Íízení smrování
data propojení mezi poli
písmo
jazyk katalogizace

7.3 Výskyt
Jsou definována pro všechna záhlaví z polí 2--, smrování z polí 4-- a 5-- a pro pole
propojení záhlaví 7--. Uñívají se však jen zÍídka, proto se v nkterých blocích nikdy
neobjeví.
Nkterá z tchto podpolí se mohou objevit v polích poznámek bloku 3--.
Jsou-li tato podpole pouñita, pÍedcházejí všem ostatním podpolím pÍíslušného pole.
7.4 Podpole $0 Instruk……ní fráze
Definice:

Obsahuje uvozující frázi, která mçñe být pouñita pÍi zobrazení smrování
jako odkazu blokç 4-- a 5--.

PÍíklad:

200
400

#1$aOrwell$bGeorge
#1$0Pro práce tohoto autora viz jeho pseudonym:$aBlair$bEric
Arthur
(jedná se o autora, který publikuje pod pseudonymem; jeho
ob…anské jméno se objeví v záhlaví vylu…ovacího odkazu, tj.
odkazu typu Aviz@; instruk…ní fráze slouñí pro uvedení
poznámky v odkazu typu Aviz@)

7.5 Podpole $2 Kód systému vcného zpracování
Definice:

Identifikuje systém vcného zpracování, ke kterému patÍí smrování nebo
záhlaví. Kód systému vcného zpracování mçñe být pouñit ve smrování
odkazu v blocích 4-- a 5-- nebo v polích pro propojení záhlaví v bloku 7--.
Uñívá se abecední kód promnné délky s maximální délkou sedm znakç.

PÍíklad:

152
250
550

##$b1c
##$aDentures
##$2mesh$aDental prosthesis
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(jedná se tezaurus z oboru medicíny: Medical subject heading
- b_n se u_ívá zkratka MESH; v podpoli $a je uveden
deskriptor tohoto tezauru)
7.6 Podpole $3 „íslo záznamu
Definice:

Identifikuje záznam, ve kterém je pouñité záhlaví záhlavím v bloku 2--.
Mçñe být uñito v polích 5-- smrování odkazu Aviz téñ@, v polích pro
propojení záhlaví v bloku 7-- a v polích 4-- smrování odkazu Aviz@.

PÍíklad:

210
710

02$aNational library of Canada
02$382-539609$8fre$aBibliotheque nationale du Canada
(jedná se o autoritní záznam pro korporaci, jejíñ ozna…ení je
bñné také ve francouzštin; Íídicí podpole $3 uvádí …íslo
záznamu; dále je pouñito Íídicí podpole $8 pro ozna…ení
jazyka)

7.7 Podpole $5 Ìízení smrování
Definice:

Obsahuje data pevné délky, vztahující se k uñití nebo zobrazení smrování
odkazç v polích 4-- a 5--. Nejsou-li pro dané pole nutné zvláštní instrukce,
nemusí být Íídicí pole uñito. V pÍípad pouñití Íídicího pole pak kódování na
libovolné pozici znamená, ñe kañdá pÍedchozí pozice bude také explicitn
kódována.

Obsah podpole:

Kód vztahu (1 abecední znak)
Kód potla…ení odkazu
(1 abecední znak)

Kód vztahu: a
b
d
e
f
g
h
z

dÍívjší záhlaví
novjší záhlaví
akronym
pseudonym
skute…né jméno
nadÍazený termín
podÍazený termín
jiné

PÍíklad:

02$aNárodní knihovna „eské republiky
02$5a$aStátní knihovna „SSR
(jedná se o korporaci, která zmnila název; Íídicí
podpole v pÍidruñovacím odkazu, tj. odkazu typu Aviz
téñ@ uvádí, ñe se jedná o dÍívjší název korporace)

210
510

Kód potla…ení odkazu:

a
b
d
e
f
g
h

dÍívjší záhlaví
novjší záhlaví
akronym
pseudonym
skute…né jméno
nadÍazený termín
podÍazený termín
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z
PÍíklad:

jiné

0

potla…ení odkazu

210
410

02$aNárodní knihovna „eské republiky
02$5z0Národní knihovna „R
(jedná se o korporaci, která uñívá i jinou variantu
názvu; Íídicí podpole v odkazu typu Aviz@ uvádí, ñe se
jedná o jiné záhlaví)

7.8 Podpole $6 Data propojení mezi poli
Definice:

Obsahuje informaci, která umoñÁuje propojení s jinými poli v záznamu
hesla. Ob pole, která mají být propojena, budou obsahovat podpole $6.

Obsah podpole:

Kód vysvtlení propojení (1 abecední znak)
Propojovací …íslo (dvouznakový …íselný kód)
Tag propojovaného pole (tÍíznakový …íselný kód)

Kód vysvtlení propojení: a
z
Propojovací …íslo:

alternativní písmo
jiný dçvod

dvojciferné …íslo

Tag propojovaného pole: trojciferné …íslo ozna…ující tag pole, k nmuñ je
konstruováno propojení
PÍíklad:

100
200
200
400
400

$a, pozice 21-22: ba
#1$aAndo$bSizmo
#1$7db$a[Osobní jméno v japonské kandñi]
#1$6a03$aKato$bYasuzo
#1$6a03$7db$a[Osobní jméno v japonské kandñi]
(jedná se o záznam autority s uvedením místní formy
kañdého záhlaví, odkazu a jeho formy v latince; Íídicí podpole
slouñí k propojení dvou polí)

7.9 Podpole $7 Písmo
Definice:

Specifikuje písmo dat v poli, pokud se záhlaví, smrování nebo poznámka
vyskytují v rçzných písmech, napÍ. latinka a Íecká alfabeta. Mçñe být
pouñito se záhlavím v poli 2--, informa…ní poznámkou v poli 3--,
smrováním v polích 4-- a 5-- a v polích 7-- pro propojení záhlaví.

Obsah podpole:

ba
ca
da
db
dc
ea
fa
ga
ha

latinka
cyrilice
japonské písmo (nespecifické)
japonské písmo (kandñi)
japonské písmo (kana)
…ínské písmo
arabské písmo
Íecké písmo
hebrejské písmo
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ia
ja
ka
la
zz
PÍíklad:

100
210
210

thajské písmo
devanagari
korejské písmo
tamilské písmo
jiné písmo

$a, pozice 21-22: ba
02$aNihon Tosyokan Kyokai
02$7db$a[Název korporace v japonské kandñi]
(jedná se o jméno korporativního autora, které je uvádno v
rçzných typech písma; Íídicí podpole uvádí ozna…ení druhu
písma)

7.10 Podpole $8 Jazyk katalogizace
Definice:

Specifikuje jazyk katalogu, pro který je dané záhlaví nebo smrování
formulováno, pokud se liší od jazyka záhlaví záznamu v bloku 2--.

Obsah podpole:

TÍíznakový kód jazyka ozna…ující jazyk katalogu. Pro jednotlivé
národní jazyky se pouñívají kódy podle mezinárodní normy (napÍ.
…eština má kód cze, angli…tina eng apod.).

PÍíklad:

$a, pozice 9-11: fre
##$aCanada$bGroupe de travail du Ministre sur la protection des
enfants en cas d=accidents de vehicules automobiles
##$8eng$aCanada$bMinister=s task force on crash protection for
infant and child passenger in motor vehickes
(jedná se o jméno korporativního autora, které je uvádno
soubñn ve dvou rçzných národních jazycích; Íídicí podpole
uvádí ozna…ení jazyka pro soubñný název korporace)

100
210
710
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8 Blok záhlaví 2-8.1 Definice
Obsahuje záhlaví, pro které se záznam hesla tvoÍí. V pÍípad autoritního hesla se jedná
o unifikované záhlaví, v pÍípad odkazového nebo všeobecn vysvtlujícího hesla se jedná
o variantní záhlaví.
8.2 Výskyt
Pole jsou definovaná jako volitelná, vybíráme z nich vñdy jedno podle toho, o jakou
autoritu se jedná. V kañdém záznamu autority musí být pouñito jedno z polí bloku 2--,
tzn. ñe blok 2-- jako celek je povinnou sou…ástí záznamu autority.
Všechna pole bloku jsou opakovatelná pro verze záhlaví v rçzných písmech.
8.3 PÍÍehled definovaných polí
200
210
215
220
230
235
240
245
250

Záhlaví - osobní jméno
Záhlaví - jméno korporace nebo akce
Záhlaví - geografické jméno
Záhlaví - jméno rodiny (rodu)
Záhlaví - unifikovaný název
Záhlaví - skupinový unifikovaný název
Záhlaví - jméno/název
Záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název
Záhlaví - vcné téma

8.4 Pole 200 Záhlaví - jméno osoby
Definice:

Obsahuje osobní jméno jako záhlaví.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: indikátor formy jména
0
jméno v neinvertovaném tvaru
1
jméno v invertovaném tvaru
Podpole:

$a
$b
$c
$d
$f
$g
$4
$x

vstupní prvek, tj.poÍadatel záhlaví (neopakovatelné)
…ást jména jiná neñ vstupní prvek (neopakovatelné)
doplÁky ke jménu jiné neñ data (opakovatelné)
Íímské …íslice (neopakovatelné)
data (neopakovatelné)
rozpis iniciál rodného jména (neopakovatelné)
kód role (opakovatelné)
vcné zpÍesnní (opakovatelné)

$y
$z

geografické zpÍesnní (opakovatelné)
chronologické zpÍesnní (opakovatelné)
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Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklady:

#1$aBranald$bAdolf$f1910(jedná se o sou…asné dvoj…lenné jméno evropského typu
s uvedením data narození, tzn. ñe autor dosud ñije; odpovídá
osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Branald, Adolf)
#1$aHavlí…ek Borovský$bKarel$f1821-1856
(jedná se o více…lenné jméno s uvedením ñivotopisných dat;
odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Havlí…ek
Borovský, Karel)
#1$aTolkien$bJ. R. R.$g(John Ronald Reuel)$f1892-1973
(jedná se o jméno s uvedením iniciál více kÍestních jmen;
pouñito podpole $g s rozpisem iniciál; odpovídá osobnímu
záhlaví ve jmenném katalogu: Tolkien, J. R. R.)
#0$aDante$bAlighieri$f1265-1321
(jedná se o stÍedovké jméno uvádné v pÍirozeném
slovosledu; odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném
katalogu: Dante Alighieri)
#0$aKarel$ckrál …eský$ccísaÍ nmecký$dIV$f1316-1378
(jedná se o jméno panovníka s uvedením Íadové …íslovky;
odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Karel IV.)

200

200

200

200

200

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

8.5 Pole 210 Záhlaví - jméno korporace nebo akce
Definice:

Obsahuje jméno korporace nebo akce jako záhlaví.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: indikátor druhu korporace
0
jméno korporace
1
akce
Indikátor 2: indikátor formy jména
0
jméno v invertovaném tvaru
1
jméno pod místem nebo jurisdikcí
2
jméno v pÍirozeném poÍadí
Podpole

$a
$b
$c
$d
$e
$f
$g

vstupní prvek, tj. poÍadatel záhlaví (neopakovatelné)
zpÍesnní (opakovatelné)
doplÁky ke jménu nebo kvalifikátor (opakovatelné)
…íslo akce nebo …ásti akce (opakovatelné)
místo konání akce (neopakovatelné)
datum akce (neopakovatelné)
invertovaný prvek (neopakovatelné)
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$h
$4
$x
$y
$z

…ást jména jiná neñ vstupní a invertovaný prvek (opakovatelné)
kód role (opakovatelné)
vcné zpÍesnní (opakovatelné)
geografické zpÍesnní (opakovatelné)
chronologické zpÍesnní (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklady:

02$aNárodní divadlo$cPraha
(jedná se o korporaci, jejíñ název je uvádn v pÍirozeném
slovosledu s kvalifikátorem místa; odpovídá korporativnímu
záhlaví ve jmenném katalogu: Národní divadlo (Praha)
00$aUniverzita Karlova$bMatematicko-fyzikální fakulta$cPraha
(jedná se o korporaci, jejíñ název je uvádn v invertovaném
tvaru; v podpoli $b je uveden název podÍízené slo_ky
korporace a v podpoli $c kvalifikátor místa; odpovídá
korporativnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Univerzita
Karlova (Praha). Matematicko-fyzikální fakulta
01$a„esko$bMinisterstvo spravedlnosti
(jedná se o korporaci, její_ název se uvádí za názvem místa,
pro nñ platí její pravomoc; odpovídá korporativnímu záhlaví
ve jmenném katalogu: „esko. Ministerstvo spravedlnosti
12$aSláva barokní „echie$bVýstava$ePraha$f2001
(jedná se do…asnou korporaci, tj. akci; v podpoli $b se uvádí
charakteristika akce; dále je uvedeno místo a datum konání
akce)

210

210

210

210

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

8.6 Pole 215 Záhlaví - geografické jméno
Definice:

Obsahuje geografické jméno jako záhlaví. Za geografické jméno se povañuje
název zempisného útvaru ve spojení s pÍedmtným zpÍesnní.

Poznámka: Geografické jméno následované názvem korporace se povañuje za název
korporace a uvádí se v poli 210.
Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole

$a
$x
$y
$z

vstupní prvek (neopakovatelné)
vcné zpÍesnní (opakovatelné)
geografické zpÍesnní (opakovatelné)
chronologické zpÍesnní (opakovatelné)
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Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklady:

##$aRakousko$xHistorie
(jedná se o geografické jméno - název státu s uvedením
vcného zpÍesnní)
##$aJizerské hory$xVodstvo$xPorosty
(jedná se o geografické jméno - název pohoÍí s uvedením
vcného zpÍesnní)

215
215

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

8.7 Pole 220 Záhlaví - jméno rodiny
Definice:

Obsahuje jméno rodiny jako záhlaví.

Poznámka: V praxi se se jménem rodiny jako autority setkáváme zÍídka.
Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole

$a
$f
$4
$x
$y
$z

vstupní prvek (neopakovatelné)
data (neopakovatelné)
kód role (opakovatelné)
vcné zpÍesnní (opakovatelné)
geografické zpÍesnní (opakovatelné)
chronologické zpÍesnní (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklad:

##$aDuecker family
(jedná se o jméno rodiny)

220

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

8.8 Pole 230 Záhlaví - unifikovaný název
Definice:

Obsahuje unifikovaný název jako záhlaví.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
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Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b
$h
$i
$k
$l
$m
$n
$q
$r
$s
$u
$w
$x
$y
$z

unifikovaný název (neopakovatelné)
ozna…ení druhu dokumentu (opakovatelné)
…íslo dílu nebo …ásti (opakovatelné)
název dílu nebo …ásti (opakovatelné)
datum vydání (neopakovatelné)
formální zpÍesnní (neopakovatelné)
jazyk (je-li sou…ástí záhlaví) (neopakovatelné)
další rçzné informace (opakovatelné)
verze (nebo datum verze) (neopakovatelné)
obsazení (pro hudebniny)
…íselné ozna…ení (pro hudebniny)
tónina (pro hudebniny)
údaj o aranñmá (pro hudebniny)
vcné zpÍesnní (opakovatelné)
geografické zpÍesnní (opakovatelné)
chronologické zpÍesnní (opakovatelné)

Poznámka: U…ební text se vnuje výkladu polí uñívaných pro kniñní dokumenty (jsou
uvedena bñným typem písma), pole uvedená kurzívou nejsou v u…ebním textu vyloñena.
Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklady:

##$aBible$iNový zákon$m„esky$qS vysvtlivkami
(jedná se …eský pÍeklad Nového zákona, opatÍený

230

poznámkami)
230

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

##$aIliad$hBook 24$mEnglish
(jedná se anglický pÍeklad …ásti Iliady)

8.9 Pole 235 Záhlaví - skupinový název
Definice:

Obsahuje skupinový unifikovaný název jako záhlaví.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu skupinového názvu
0
úplná sebraná díla
1
vybraná díla
2
výbr (…ásti dl)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole

$a
$b

skupinový unifikovaný název (neopakovatelné)
ozna…ení druhu dokumentu (opakovatelné)
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$e
$k
$m
$r
$s
$u
$w
$x
$y
$z

skupinový unifikovaný podnázev (neopakovatelné)
datum vydání (neopakovatelné)
jazyk (je-li sou…ástí záhlaví) (neopakovatelné)
obsazení (pro hudebniny)
…íselné ozna…ení (pro hudebniny)
tónina (pro hudebniny)
údaj o aranñmá (pro hudebniny)
vcné zpÍesnní (opakovatelné)
geografické zpÍesnní (opakovatelné)
chronologické zpÍesnní (opakovatelné)

Poznámka: U…ební text se vnuje výkladu polí uñívaných pro kniñní dokumenty (jsou
uvedena bñným typem písma), pole uvedená kurzívou nejsou v u…ebním textu vyloñena.
Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklady:

0#$aSebrané spisy
(jedná se sebrané spisy; soubor obsahuje všechna díla
daného autora v úplnosti)
1#$aKomedie
(jedná se o výbor z díla omezený na komedie; kañdá komedie
je uvedena v úplnosti)
2#$aAntologie …eské poezie 20. stol.
(jedná se výbr z díla rçzných autorç; kañdá ukázka je pouze
…ástí díla)

235
235
235

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

8.10 Pole 240 Záhlaví - jméno/název
Definice:

Obsahuje jméno/název jako záhlaví a slouñí k propojení záznamç pro rçzná
vydání téhoñ díla.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$1

Ìídicí podpole:

vloñené pole (opakovatelné)
$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)
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PÍíklad:

240

##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f15641616$1230##$aHamlet
(unifikovaný název díla se uvádí ve spojení se jménem autora)

8.11 Pole 245 Záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název
Definice:

Obsahuje jméno/skupinový unifikovaný název jako záhlaví a slouñí k
propojení záznamç rçzných dl autora.

Výskyt.

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$1

vloñené pole (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklad:

##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$1235##$aHry$eVýbor
(unifikovaný název souborného vydání díla se uvádí ve
spojení se jménem autora)

245

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

8.12 Pole 250 Záhlaví - vcné téma
Definice:

Obsahuje vcné téma dokumentu.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$x
$y
$z

vcné téma (neopakovatelné)
vcné zpÍesnní (opakovatelné)
geografické zpÍesnní (opakovatelné)
chronologické zpÍesnní (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

PÍíklady:

##$aArchitektura moderní$zstol. 19.

250

Instruk…ní fráze (opakovatelné)
Kód systému vcného zpracování (neopakovatelné)
„íslo záznamu (neopakovatelné)
Ìízení smrování (neopakovatelné)
Data propojení mezi poli (opakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
Jazyk katalogizace (neopakovatelné)
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250

(jedná se o pÍedmtové heslo vytvoÍené podle stanovených
pravidel; bude pouñito jako záhlaví pro pÍedmtový katalog)
##$aKnihovnictví$xdjiny$yEvropa
(jedná se o pÍedmtové heslo vytvoÍené podle stanovených
pravidel; bude pouñito jako záhlaví pro pÍedmtový katalog)
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9 BLOK INFORMA„
„NÍ POZNÁMKY 3-9.1 Definice
Obsahuje informa…ní poznámky k heslçm. V záznamech autoritních hesel pÍináší
informaci o historii hesla, v záznamech odkazových hesel objasÁuje vztahy mezi záhlavím
odkazu a unifikovaným záhlavím, ve všeobecn vysvtlujících heslech informuje o
konvencích uñitých pÍi vytváÍení nebo Íazení unifikovaných záhlaví.
9.2 Výskyt
Poznámky mají doplnit a zpÍesnit vlastní záznam autority. Nejsou povinnou sou…ástí
záznamu, pouze doporu…enou.
9.3 PÍÍehled definovaných polí
300
305
310
320
330

Informa…ní poznámka
Textová poznámka k odkazu Aviz téñ@
Textová poznámka k odkazu Aviz@
Poznámka k všeobecnému vysvtlujícímu odkazu
Všeobecná poznámka k rozsahu

9.4 Pole 300 Informa……ní poznámka
Definice:

Pouñívá se v záznamu autoritního nebo odkazového hesla, aby napomohlo
k objasnní vztahu mezi záhlavím v bloku 2-- a jinými záznamy.
Pouñívá se také pro uvedení informace o historii záhlaví.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu uñitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká vcného tématu uñitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a

text poznámky (neopakovatelné)

Ìídicí podpole:

$6
$7

PÍíklad:

#1$aBourbaki$bNicolas
0#$aKolektivní pseudonym autorç Claude Chevalley, Jean
Dieudoné a Paul Duval
#1$5$aChevalley$bClaude
#1$5$aDieudoné$bJean
#1$5$aDuval$bPaul
(autoritní záznam jména autora obsahuje kolektivní
pseudonym; odkazy typu Aviz téñ@ obsahují jména
jednotlivých autorç, protoñe tito autoÍi publikovali také pod
svými jmény; poznámka pÍináší informaci o uñití

200
300
500
500
500

Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
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kolektivního pseudonymu pro skupinu autorç)
9.5 Pole 305 Textová poznámka k odkazu viz téññ
Definice:

Obsahuje unifikované záhlaví, na nñ se odkazuje. Neuñívá se místo
smrování, ale jako doplnk ke smrování odkazu Aviz téñ@.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu uñitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká vcného tématu uñitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b

instrukce (opakovatelné)
záhlaví, na nñ se odkazuje (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$6
$7

PÍíklad:

#1$aBondy$bEgon
0#$aPro práce tohoto autora publikované pod jeho skute…ným
jménem viz téñ$bFišer, Zbynk
(autor publikoval vdecká díla pod vlastním jménem,
umlecká díla pod pseudonymem; ob jména budou uñita
jako autority a budou vzájemn propojena odkazy typu Aviz
téñ@; poznámka obsahuje informaci o uñití jiného jména)

200
305

Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)

9.6 Pole 310 Textová poznámka k odkazu viz
Definice:

Pouñívá se v záznamu odkazového hesla. Obsahuje odkaz na záhlaví
autoritního záznamu.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu uñitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká vcného tématu uñitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b

instrukce (opakovatelné)
záhlaví, na nñ je odkazováno (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$6
$7

PÍíklad:

82-0062483
#1$aFrída$bEmil
0#$aHledej pod$bVrchlický, Jaroslav
(jedná se o záznam odkazu typu Aviz@; pro záznam autority
byl pouñit pseudonym, proto poznámka uvádí informaci o

001
200
310

Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
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odkazu na záznam autority)
9.7 Pole 320 Poznámka k všeobecnému vysvtlujícímu heslu
Definice:

Pouñívá se v záznamu všeobecného vysvtlujícího hesla pro poskytnutí
informace, která by napomohla pÍi vyhledávání …i Íazení.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a

poznámka (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$6
$7

PÍíklad:

##$aJména za…ínající …lenem nebo pÍedloñkou hledejte pod …lenem
…i pÍedloñkou stejn jako pod jménem následujícím za tmito
…ásticemi.
(jedná o záznam všeobecného vysvtlujícího hesla; poznámka
má pomoci uñivateli lépe se orientovat v Íazení záznamç)

320

Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)

9.8 Pole 330 Všeobecná poznámka k rozsahu
Definice:

Pouñívá se v záznamu autoritního hesla pro popsání rozsahu záhlaví v poli
2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu uñitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká vcného tématu uñitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a

text poznámky (opakovatelné)

Ìídicí podpole:

$6
$7

PÍíklad:

#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616
1#$aZpÍesnní uvádná za tímto záhlavím pÍedstavují ve velké míÍe
standardní zpÍesnní pouñitelná za libovolným záhlavím pro
literárního autora a nemusí se nutn vztahovat jen k Shakespearovi.
(jedná se záznam autority; poznámka pÍináší informaci o
rozsahu záhlaví)

200
330

Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
Písmo (neopakovatelné)
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10 Blok smrování odkazu viz 4-10.1 Definice
Obsahuje smrování odkazç Aviz@, který vytváÍí strukturu odkazu záhlaví uvedeného v
poli 2-- záznamu. Pole 2-- pro záhlaví a 4-- pro smrování odkazç mají stejné indikátory a
identifikátory podpolí.
10.2 Výskyt
Jedná se o volitelnou …ást záznamu a záznam mçñe obsahovat libovolný po…et odkazç.
10.3 PÍÍehled definovaných polí
400
410
415
420
430
440
445
450

Smrování odkazu Aviz@ - osobní jméno
Smrování odkazu Aviz@ - jméno korporace nebo akce
Smrování odkazu Aviz@ - geografické jméno
Smrování odkazu Aviz@ - jméno rodiny (rodu)
Smrování odkazu Aviz@ - unifikovaný název
Smrování odkazu Aviz@ - jméno/název
Smrování odkazu Aviz@ - jméno/skupinový unifikovaný název
Smrování odkazu Aviz@ - vcné téma

10.4 Ìídicí podpole
$0
$2
$3
$5
$6
$7
$8

Instruk…ní fráze
Kód systému vcného zpracování
„íslo záznamu
Ìízení smrování
Data propojení mezi poli
Písmo
Jazyk katalogizace

10.5 Pole 400 Smrování odkazu Aviz@@ - osobní jméno
Definice:

Obsahuje smrování pro formu jména, z níñ se odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 200
Podpole:

stejná jako v poli 200

PÍíklad:

200
400

#1$aDuMaurier,$bDaphne
#1$aMaurier,$bDaphne du
(jméno autorky obsahuje mluvnický …len slou…ený s
pÍedloñkou, který je sou…ástí pÍíjmení; byl vytvoÍen odkaz
typu Aviz@ pro jinou variantu pÍíjmení, který má usnadnit
uñivatelçm vyhledat záznam autority)
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10.6 Pole 410 Smrování odkazu Aviz@@ - jméno korporace
Definice:

Obsahuje smrování pro formu jména korporace nebo akce, z níñ se
odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 210
Podpole:

stejná jako v poli 210

PÍíklad:

210
410

12$aSymposium on Endocrines and Nutrition$f1956$eUniversity of
Mi-chigan
12$aNutrition Symposium$f1956 $eUniversity of Michigan
(jedná se o do…asnou korporaci, pro níñ se uñívá dvojí
ozna…ení; byl vytvoÍen odkaz typu Aviz@ pro jinou variantu
názvu akce, který má usnadnit uñivatelçm vyhledat záznam
autority)

10.7 Pole 415 Smrování odkazu Aviz@@ - geografické jméno
Definice:

Obsahuje smrování pro formu geografického jména, z níñ se odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 215
Podpole:

stejná jako v poli 215

PÍíklad:

215
415
415

##$aAustralia
##$aCommonwealth od Australia
##$aNew Holland
(jedná se o stát, pro jehoñ ozna…ení se pouñívá nkolik názvç;
byly vytvoÍeny dva odkazy typu Aviz@ pro jinou variantu
geografického jména, coñ má usnadnit uñivatelçm vyhledat
záznam autority)

10.8 Pole 420 Smrování odkazu Aviz@@ - jméno rodiny
Definice:

Obsahuje smrování pro formu jména rodiny, z níñ se odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 220
Podpole:

stejná jako v poli 220

PÍíklad:

220
420

##$aRoñmberkové
##$aPáni z Rçñe
(jedná se o šlechtický rod, pro jehoñ ozna…ení se pouñívá
rçzných názvç; byl vytvoÍen odkaz typu Aviz@ pro jinou
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variantu jména rodu, coñ má usnadnit uñivatelçm vyhledat
záznam autority)
10.9 Pole 430 Smrování odkazu Aviz@@ - unifikovaný název
Definice:

Obsahuje smrování pro formu unifikovaného názvu, z níñ se odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 230
Podpole:

stejná jako v poli 230

PÍíklad:

230
430
430

##$aBible
##$aBiblí svatá
##$aPísmo svaté
(jedná se o dílo, které je vydáváno pod rçznými variantami
názvu; byly vytvoÍeny odkazy typu Aviz@ pro jiné varianty
názvu díla, coñ má usnadnit uñivatelçm vyhledat záznam
autority)

10.10 Pole 440 Smrování odkazu Aviz@@ - jméno/název
Definice:

Obsahuje smrování pro formu jména/názvu, z níñ se odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 240
Podpole:

stejná jako v poli 240

PÍíklad:

240
440

##$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230##$aHamlet
##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f15641616$1230##$aTragedy of Hamlet, Prince of Denmark
(jedná se o dílo, které je vydáváno pod rçznými variantami
názvu; byl vytvoÍen odkaz typu Aviz@ pro jinou variantu názvu
díla; sou…ástí záznamu autority i vylu…ovacího odkazu je
jméno autora díla)

10.11 Pole 445 Smrování odkazu Aviz@@ - jméno/skupinový unifikovaný název
Definice:

Obsahuje smrování pro formu jména/skupinového unifikovaného názvu,
z níñ se odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 245
Podpole:

stejná jako v poli 245

PÍíklad:

245

##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f156439

445

1616$1230##$aPlays$m Russian
##$a1200#1$aShakespeare$bWilliam$f15641616$1230##$aPlays$m Ukrainian
(jedná se o dílo, které je vydáváno v rçzných jazycích; byl
vytvoÍen odkaz typu Aviz@ pro jinou jazykovou variantu
vydání díla)

10.12 Pole 450 Smrování odkazu Aviz@@ - vcné téma
Definice:

Obsahuje smrování pro vcné téma, z nhoñ se odkazuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 250
Podpole:

stejná jako v poli 250

PÍíklad:

250
450

##$aInforma…ní systémy
##$aSystémy$xinforma…ní
(jedná se o záznam autority vcného tématu, tj. záhlaví pro
pÍedmtový katalog; byl vytvoÍen odkaz typu Aviz@ pro jinou
variantu pÍedmtového hesla)
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11 Blok smrování odkazu viz téññ 5-11.1 Definice
Obsahuje smrování odkazç Aviz téñ@, který vytváÍí strukturu odkazu záhlaví uvedeného v
poli 2-- záznamu. Pole 2-- pro záhlaví a 5-- pro smrování odkazç mají stejné indikátory
a identifikátory podpolí.
11.2 Výskyt
Jedná se o volitelnou …ást záznamu a záznam mçñe obsahovat libovolný po…et odkazç.
11.3 PÍÍehled definovaných polí
500
510
515
520
530
540
545
550

Smrování odkazu Aviz téñ@ - osobní jméno
Smrování odkazu Aviz téñ@ - jméno korporace nebo akce
Smrování odkazu Aviz téñ@ - geografické jméno
Smrování odkazu Aviz téñ@ - jméno rodiny (rodu)
Smrování odkazu Aviz téñ@ - unifikovaný název
Smrování odkazu Aviz téñ@ - jméno/název
Smrování odkazu Aviz téñ@ - jméno/skupinový unifikovaný název
Smrování odkazu Aviz téñ@ - vcné téma

11.4 Ìídicí podpole
$0
$2
$3
$5
$6
$7

Instruk…ní fráze
Kód systému vcného zpracování
„íslo záznamu
Ìízení smrování
Data propojení mezi poli
Písmo

11.5 Pole 500 Smrování odkazu Aviz téññ@ - osobní jméno
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované personální záhlaví, související se
záhlavím v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 200
Podpole:

stejná jako v poli 200

PÍíklad:

200
500

#1$aBondy$bEgon
#1$5f$aFišer$bZbynk

200
500

#1$aFišer$bZbynk
#1$5f$aBondy$bEgon
(jedná o se o autora, který publikuje vdecká díla pod
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vlastním jménem a umlecká díla pod pseudonymem; ob
jména jsou uñita jako autority a je tÍeba je vzájemn propojit
odkazy typu Aviz téñ@)
11.6 Pole 510 Smrování odkazu Aviz téññ@ - jméno korporace
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované korporativní záhlaví, související se
záhlavím v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 210
Podpole:

stejná jako v poli 210

PÍíklad:

210
510
510

12$aNárodní knihovna „eské republiky$cPraha
12$5$aStátní knihovna „SSR$cPraha
12$5$aNárodní a universitní knihovna$cPraha

210
510
510

12$aStátní knihovna „SSR$cPraha
12$5$aNárodní a universitní knihovna$cPraha
12$5$aNárodní knihovna „eské republiky$cPraha

210
510
510

12$aNárodní a universitní knihovna$cPraha
12$5$aStátní knihovna „SSR$cPraha
12$5$aNárodní knihovna „eské republiky$cPraha
(jedná o se o korporaci, která postupn nkolikrát zmnila
název; všechna jména jsou uñita jako autority a je tÍeba je
vzájemn propojit odkazy typu Aviz téñ@)

11.7 Pole 515 Smrování odkazu Aviz téññ@ - geografické jméno
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované geografické záhlaví, související se
záhlavím v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 215
Podpole:

stejná jako v poli 215

PÍíklad:

215
515
515

##$a„eskoslovensko
##$a„esko
##$aSlovensko

215
515

##$a„esko
##$a„eskoslovensko

215
515

##$aSlovensko
##$a„eskoslovensko
(jedná o se o stát, jehoñ název se zmnil; všechny názvy jsou
uñity jako autority a je tÍeba je vzájemn propojit odkazy typu
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Aviz téñ@)
11.8 Pole 520 Smrování odkazu Aviz téññ@ - jméno rodiny
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované rodinné záhlaví, související se
záhlavím v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 220
Podpole:

stejná jako v poli 220

PÍíklad:

220
520
520

##$aClamové
##$aClam-Gallasové
##$aClam-Martinicové
(jedná o se o rod, který postupn nkolikrát zmnil název;
všechna jména jsou uñita jako autority a je tÍeba je vzájemn
propojit odkazy typu Aviz téñ@)

11.9 Pole 530 Smrování odkazu Aviz téññ@ - unifikovaný název
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované záhlaví, související se záhlavím v poli
2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 230
Podpole:

stejná jako v poli 230

PÍíklad:

230
530

##$aHry tÍí Marií
##$aHry Marií
(jedná o se o dílo, které je známé pod dvma rçznými názvy;
oba názvy jsou uñity jako autority a je tÍeba je vzájemn
propojit odkazy typu Aviz téñ@)

11.10 Pole 540 Smrování odkazu Aviz téññ@ - jméno/název
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované záhlaví typu jméno/název, související
se záhlavím v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 240
Podpole:

stejná jako v poli 240

PÍíklad:

240
540

##$1200#1$aHavlí…ek$bJaroslav$f1896-1943$1230##$aVyprahlé
touhy
##$1200#1$aHavlí…ek$bJaroslav$f189643

1943$1230##$aPetrolejové lampy
(jedná o se o dílo, které autor po pÍepracování vydal pod
jiným názvem; oba názvy jsou uñity jako autority a je tÍeba je
vzájemn propojit odkazy typu Aviz téñ@)
11.11 Pole 545 Smrování odkazu Aviz téññ@ - jméno/skupinový unifikovaný
název
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované záhlaví typu jméno/skupinový
unifikovaný název, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 245
Podpole:

stejná jako v poli 245

PÍíklad:

245
545

##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$12350#$aHry
##$1200#1$aShakespeare$bWilliamF15641616$12350#$aKomedie
(jedná o se o výbory z díla W. Shakespeara, které jsou vydány
pod rçzným ozna…ením souboru; všechny názvy jsou uñity
jako autority a je tÍeba je vzájemn propojit odkazy typu Aviz
téñ@)

11.12 Pole 550 Smrování odkazu Aviz téññ@ - vcné téma
Definice:

Obsahuje smrování pro unifikované záhlaví pro vcné téma, související se
záhlavím v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 250
Podpole:

stejná jako v poli 250

PÍíklad:

250
550

##$aSoftware
##$aProgramové vybavení
(jedná o se o pÍedmtové heslo, které je moñné vyjádÍit i
jiným termínem; ob hesla jsou uñita jako autority a je tÍeba
je vzájemn propojit odkazy typu Aviz téñ@)
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12 Blok klasifika……ního znaku 6-12.1 Definice
Obsahuje pole pro klasifika…ní znaky, které vcn souvisejí se záhlavím záznamu hesla v
bloku 2--. Mçñe se jednat o jednotlivé znaky nebo rozmezí znakç. Moñný je také zápis
textových vysvtlujících termínç, vztahujících se ke znakçm.
12.2 Výskyt
Jedná se o volitelnou …ást záznamu a záznam mçñe obsahovat libovolný po…et polí.
12.3 PÍÍehled definovaných polí
675
676
680
686

Mezinárodní desetinné tÍídní (UDC-MDT)
Deweyho desetinné tÍídní (DDC)
TÍídní Kongresové knihovny (LCC)
Další systematický selek…ní jazyk

12.4 Pole 675 Mezinárodní desetinné tÍÍídní (UDC-MDT)
Definice:

Obsahuje znak MDT nebo rozmezí znakç, spojené s autoritním záhlavím.
Znak MDT mçñe být doplnn slovním vyjádÍením, které jej identifikuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b
$c
$v
$z

znak MDT /nebo po…átek rozmezí (neopakovatelné)
konec rozmezí (neopakovatelné)
vysvtlující termíny (opakovatelné)
vydání MDT (neopakovatelné)
jazyk vydání (neopakovatelné)

PÍíklady:

250
675

##$aArchitektura moderní$zstol. 19.
##$a72"18"$cArchitektura 19. stol.
(dokument pojednává o moderní architektuÍe 19. stol. a bylo
vytvoÍeno pÍedmtové heslo jako autorita; záznam je doplnn
v poli 675 znakem MDT se slovním vyjádÍením znaku)

250
675

##$aKnihovnictví$xdjiny$yEvropa
##$a02:940$cKnihovnictví$cDjiny Evropy
(dokument pojednává o djinách knihovnictví v Evrop a
bylo vytvoÍeno pÍedmtové heslo jako autorita; záznam je
doplnn v poli 675 znakem MDT se slovním vyjádÍením
znaku)

250

##$aOtroctví$xrušení
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675

##$a326.8$aZrušení otroctví
(dokument pojednává o zrušení otroctví a bylo vytvoÍeno
pÍedmtové heslo jako autorita; záznam je doplnn v poli 675
znakem MDT se slovním vyjádÍením znaku)

12.5 Pole 676 Deweyho desetinné tÍÍídní (DDC)
Definice:

Obsahuje znak DDC nebo rozmezí znakç, spojené s autoritním záhlavím.
Znak DDC mçñe být doplnn slovním vyjádÍením, které jej identifikuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b
$c
$v
$z

znak DDC /nebo po…átek rozmezí (neopakovatelné)
konec rozmezí (neopakovatelné)
vysvtlující termíny (opakovatelné)
vydání DDC (neopakovatelné)
jazyk vydání (neopakovatelné)

PÍíklad:

250
675
675

##$aGold
##$a549.23$cMineralogy$v19
##$a553.41$cEconomic geology$v19
(dokument pojednává o nalezištích zlata a ekonomickém
vyuñití; bylo vytvoÍeno pÍedmtové heslo jako autorita;
záznam je doplnn v poli 676 znakem DDC se slovním
vyjádÍením znaku)

12.6 Pole 680 TÍÍídní Kongresové knihovny (LCC)
Definice:

Obsahuje znak TÍídní Kongresové knihovny nebo rozmezí znakç, spojené
s autoritním záhlavím. Znak LCC mçñe být doplnn slovním vyjádÍením,
které jej identifikuje.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b
$c

znak LCC /nebo po…átek rozmezí (neopakovatelné)
konec rozmezí (neopakovatelné)
vysvtlující termíny (opakovatelné)

PÍíklad:

250
680
680

##$aString quartet
##$aML1160$cHistory
##$aMT728$cInstruction and study
(dokument pojednává o houslovém kvartetu a bylo vytvoÍeno
pÍedmtové heslo jako autorita; záznam je doplnn v poli 680
znakem LCC se slovním doplÁkem)
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12.7 Pole 686 Další systematický selek……ní jazyk
Definice:

Obsahuje tÍídu nebo rozmezí znakç klasifika…ních systémç, které nejsou
mezinárodn pouñívané, ale s širokou uñivatelskou základnou, související
s autoritním záhlavím. Systematický selek…ní jazyk je identifikován v
podpoli $2. K ozna…ení se pouñívají kódy z manuálu UNIMARC:
Bibliografický formát.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)
Podpole:

$a
$b
$c
$2

znak /nebo po…átek rozmezí (neopakovatelné)
konec rozmezí (neopakovatelné)
vysvtlující termíny (opakovatelné)
kód vcného systém (neopakovatelné)
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13 Blok propojovacího záhlaví 7-13.1 Definice
Obsahuje soubñnou formu záhlaví v bloku 2-- nebo jeho formu v alternativním písmu.
Pro kañdé soubñné záhlaví se jazyk katalogu, ve kterém se toto záhlaví uvádí,
zaznamenává v podpoli $8. Pro záhlaví v alternativním písmu se pÍipojuje Íídicí podpole
$7.
13.2 Výskyt
Jedná se o volitelnou …ást záznamu a záznam mçñe obsahovat libovolný po…et polí.
13.3 PÍÍehled definovaných polí
700
710
715
720
730
740
745
750

Propojovací záhlaví - osobní jméno
Propojovací záhlaví - jméno korporace nebo akce
Propojovací záhlaví - geografické jméno
Propojovací záhlaví - jméno rodiny (rodu)
Propojovací záhlaví - unifikovaný název
Propojovací záhlaví - jméno/název
Propojovací záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název
Propojovací záhlaví - vcné téma

13.4 Ìídicí podpole
$2
$3
$7
$8

Kód systému vcného zpracování
„íslo záznamu
Písmo
Jazyk katalogizace

13.5 Pole 700 Propojovací záhlaví - osobní jméno
Definice:

Obsahuje unifikované personální záhlaví, které je jinou formou záhlaví
uvedeného v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 200
Podpole:

stejná jako v poli 200

PÍíklad:

záznam v katalogu v latince:
100 $a, pozice 9-11 = jpn, pozice 21-22 = ba
200 #1$aSuzuki,$bKenzi
700 #1$7db$1[osobní jméno v japonské kandñi]
záznam v katalogu v japonštin:
100 $a, pozice 9-11 = jpn, pozice 21-22 = db
200 #1$a[osobní jméno v japonské kandñi]
700 #1$7ba$aSuzuki$bKenzi
48

(jedná o autora, jehoñ jméno je uvádno v rçzném písmu; ob
varianty jsou pouñity jako autority a záznamy autorit
vzájemn propojeny)
13.6 Pole 710 Propojovací záhlaví - jméno korporace
Definice:

Obsahuje unifikované korporativní záhlaví, které je jinou formou záhlaví z
pole 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 210
Podpole:

stejná jako v poli 210

PÍíklad:

záznam v katalogu v angli…tin:
100 $a, pozice 9-11 = eng
210 02$aNational Library of Canada
710 02$8fre$aBibliotheque nationale du Canada
záznam v katalogu ve francouzštin:
100 $a, pozice 9-11 = fre
210 02$aBibliotheque nationale du Canada
710 02$8eng$aNational Library of Canada
(jedná se o korporaci, jejíñ název je uvádn soubñn ve dvou
jazycích; ob varianty jsou pouñity jako autority a záznamy
autorit vzájemn propojeny)

13.7 Pole 715 Propojovací záhlaví - geografické jméno
Definice:

Obsahuje unifikované geografické záhlaví, které je jinou formou záhlaví v
poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 215
Podpole:

stejná jako v poli 215

PÍíklad:

záznam v katalogu v nm…in:
100 $a, pozice 9-11 = ger
215 ##$aSchweiz
715 ##$8fre$aSuisse
715 ##$8ita$aSvizzera
záznam v katalogu ve francouzštin:
100 $a, pozice 9-11 = fre
215 ##$aSuisse
715 ##$8ger$aSchweiz
715 ##$8ita$aSvizzera
záznam v katalogu v italštin:
100 $a, pozice 9-11 = ita
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215
715
715

##$aSvizzera
##$8ger$a Schweiz
##$8fre$aSuisse
(jedná se ostát, v nmñ se uñívají tÍi úÍední jazyky; všechny
varianty jsou pouñity jako autority a záznamy autorit
vzájemn propojeny)

13.8 Pole 720 Propojovací záhlaví - jméno rodiny
Definice:

Obsahuje unifikované záhlaví pro jméno rodiny, které je v jiné form neñ
záhlaví v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 220
Podpole:

stejná jako v poli 220

PÍíklad:

220
720

##$aDuecker family
##$8fre$aFamille de Duecker
(jedná o rodinu, jejíñ jméno je uvádno v rçzných jazycích;
ob varianty jsou pouñity jako autority a záznamy autorit
vzájemn propojeny)

13.9 Pole 730 Propojovací záhlaví - unifikovaný název
Definice:

Obsahuje unifikovaný název, který má jinou formu neñ záhlaví v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 230
Podpole:

stejná jako v poli 230

PÍíklad:

100
220
720

$a, pozice 9-11 = spa
##$aCronica de los Reyes de Castilla
##$386123$8eng$aChronicle of the Kings of Castille
(jedná o název anonymního dokumentu, který je uvádn v
rçzných jazycích; ob varianty jsou pouñity jako autority a
záznamy autorit vzájemn propojeny)

13.10 Pole 740 Propojovací záhlaví - jméno/název
Definice:

Obsahuje unifikované záhlaví typu jméno/ název, které je v jiné form neñ
záhlaví v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 240
Podpole:

stejná jako v poli 240
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PÍíklad:

100
240
740

$a, pozice 9-11 = fre
##$121002$aUniversité Laval$1230##$aRépertoire des cours
##$34936289$8eng$121002$aUniversity Laval$1230##$aCourse
Catalogue
(jedná o název dokumentu s korporativním auorem, který je
uvádn v rçzných jazycích; ob varianty jsou pouñity jako
autority a záznamy autorit vzájemn propojeny)

13.11 Pole 745 Propojovací záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název
Definice:

Obsahuje unifikované záhlaví typu jméno/ skupinový unifikovaný název,
které je v jiné form neñ záhlaví v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 245
Podpole:

stejná jako v poli 245

13.12 Pole 750 Propojovací záhlaví - vcné téma
Definice:

Obsahuje unifikované záhlaví pro vcné téma, které je v jiné form neñ
záhlaví v poli 2--.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 250
Podpole:

stejná jako v poli 250
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14 Blok zdrojových informací 8-14.1 Definice
Obsahuje informace týkající se agentur odpovdných za záznam a poznámky
katalogizátorç. Tyto poznámky jsou ur…eny jako návod pro katalogizátory a nejsou
zobrazovány pro veÍejnost. Poznámky ur…ené pro veÍejnost se uvádjí v bloku 3--.
14.2 Výskyt
Pole 801 je povinné pro kañdý záznam. Ostatní pole se uvádjí, pokud je to pro konkrétní
záznam potÍebné a moñné.
14.3 PÍÍehled definovaných polí
801
810
815
820
830
835

Zdroj pçvodní katalogizace
Zdroj ovÍení dat
Zdroj provÍovaný s negativním výsledkem
Uñití nebo rozsah informace
Všeobecná poznámka katalogizátora
Informace o zrušeném záhlaví

14.4 Pole 801 Zdroj pç
çvodní katalogizace
Definice:

Obsahuje ozna…ení agentury, která je odpovdná za vytvoÍení záznamu, a
datum uloñení záznamu.

Výskyt:

Povinné pole
Opakovatelné pole (pro agenturu, která upravuje záznam)

Indikátory: indikátor 1: prázdný (není definován)
indikátor 2: ozna…ení funkce agentury
0 - pçvodní katalogiza…ní záznam
1 - transkribující agentura
2 - modifikující agentura
3 - vydávající agentura
Podpole:

$a
$b
$c

Zem (neopakovatelné)
Agentura (neopakovatelné)
Datum poslední transakce (neopakovatelné)

PÍíklad:

801

#3$aGB$bBL$c19831121
(jedná se o záznam vytvoÍený v British Library 21. listopadu

1983)
14.5 Pole 810 Zdroj ovÍ
Íování
dat
Í
Definice:

Obsahuje citaci zdroje, v nmñ byly nalezeny informace o záhlaví záznamu.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole
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Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a
$b

Citace (neopakovatelné)
Nalezená informace (neopakovatelné)

PÍíklad:

200
810

##$aHailsham of Saint Marylebone, $bQuintin Hogg,$cBaron
##$aWho=s Who
(jedná se o citaci biografického slovníku, podle njñ se
uvádlo záhlaví záznamu)

14.6 Pole 815 Zdroj provÍ
Íený
s negativním výsledkem
Í
Definice:

Obsahuje citace provÍených referen…ních zdrojç, ve kterých nebyla
nalezena ñádná informace o záhlaví záznamu.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a

Citace (opakovatelné)

PÍíklad:

200
815

##$aCalanques (France)
##$aWeb. geogr. dict., 1972$aE. Brit. micro$aCol Lipp gaz$aTimes
atlas, 1955
(jedná se o citace encyklopedií, které byly provÍeny a které
neobsahovaly informace o záhlaví záznamu)

14.7 Pole 820 Uññití nebo rozsah informace
Definice:

Obsahuje informace, které omezují pouñití záhlaví záznamu z pole 2--,
popÍ. rozlišují osoby nebo korporace s podobnými jmény.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a

Text poznámky (opakovatelné)

PÍíklad:

200
820

#1$aSmithe$bSam
##$aNezamÁovat se Smith, Sam
(jedná se o poznámku k rozlišení autorç velmi podobného

jména)
14.8 Pole 825 Poznámka o pouññití v pÍÍíkladu
Definice:

Pouñívá se v záznamu hesla k ozna…ení, ñe v poli 2-- bylo pouñito jako
pÍíklad nebo bylo citováno v poznámce v jiném záznamu hesla. Toto pole
obsahuje pole 2-- jiného záznamu hesla.
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Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a

Text poznámky (neopakovatelné)

PÍíklad:

250
825

##$aRozsudky$xCestovní naÍízení
##$aPÍíklad pod odkazem z Cestovní naÍízení
(jedná se o poznámku, pod jakým záhlavím je uveden pÍíklad)

14.9 Pole 830 Všeobecná poznámka katalogizátora
Definice:

Obsahuje bibliografickou, historickou nebo jinou poznámku o záhlaví.
Mçñe zahrnovat odkazy na pouñití specifických pravidel, poznámky
vysvtlující výbr formy záhlaví atd.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a

Text poznámky (opakovatelné)

PÍíklad:

200
830

#1$aOtter$bA.A. den$g(Andy Albert den)$f1941##$aAACR2 22.4A Jméno ustaveno v souladu s autorovou
preferencí)
(jedná se o uvedení paragrafu pravidel AACR2, které bylo
pouñito pro stanovení záhlaví)

14.10 Pole 835 Informace o zrušeném záhlaví
Definice:

Obsahuje poznámku, pro… bylo zrušeno záhlaví v poli 2-- ze souboru
autorit.

Výskyt:

Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a
$b

Text poznámky (opakovatelné)
Náhrada záhlaví (opakovatelné)

PÍíklad:

Návští záznamu, pozice 5 = d (zrušený záznam)
250 ##$aSirotci a sirot…ince
835 ##$aToto záhlaví bylo nahrazeno záhlavím$bOpuštné
dti$aa$bDtské domovy
(jedná o poznámku, jak bylo zrušené záhlaví nahrazeno)
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15 Blok pro národní pouññití
15.1 Definice
Blok je ur…en pro vyuñití národními agenturami. Obsahuje data pçvodce záznamu pro
jeho místní potÍebu. Pole tohoto bloku se neuñívají pro mezinárodní výmnu záznamç.
15.2 Výskyt
Obsah tohoto bloku polí pro naši zemi ur…uje Národní knihovna „eské republiky.
15.3 PÍÍehled definovaných polí
900
906
907
908
909

verifikace
informace o opravách v záznamu autority
poznámka
status autority
kód provenience autora

15.4 Pole 900 Verifikace
Definice:

Obsahuje informace o agentuÍe, která zpracovala záznam autority.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a

typ návrhu (neopakovatelé)

Prozatímní kódy:
Návrh-XX pro online nov vzniklé záznamy pÍes Z39.50 server (neopakovatelné)
Návrh-OLA pro online nov vzniklé záznamy z SVK Olomouc (neopakovatelné)
Návrh-STT pro online nov vzniklé záznamy z odd. Starých tiskç NK „R
(neopakovatelné)
Návrh-SLK pro online nov vzniklé záznamy ze Slovanské knihovny NK „R
(neopakovatelné)
15.5 Pole 906 Informace o opravách v záznamu autority
Definice:

Obsahuje informace o opravách provedených v záznamu autority.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a

stavový kód + datum (neopakovatelné)

Pro stavové kódy se pouñívají dvoupísmenné zkratky:
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V rámci Národní agentury Národní knihovny „eské republiky:
br
vx
fx
vr
fr
oz
op
zr

zaloñení nového záznamu online
revize vcná (záznamy NK)
revize formální (záznamy NK)
revize vcná (záznamy pÍišlé odjinud)
revize formální (záznamy pÍišlé odjinud)
oprava záhlaví v existujícím záznamu
oprava, doplnní jiné neñ záhlaví
zrušení záznamu

V rámci jiných knihoven nebo jiných oddlení Národní knihovny „eské
republiky:
za
ko
im

zaloñení záznamu online
kontrola lokálním supervizorem
dávkový import

15.6 Pole 907 Poznámka (biografická)
Definice:

Obsahuje bibliografickou poznámku, tj. informace o ñivot autora, pro njñ
je vytváÍena autorita.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)
Podpole:

$a (neopakovatelné)

PÍíklad:

907

##$aNarozen 20.1.1930 v Praze. PhDr., CSc., filosof, básník a prozaik,
pÍedstavitel undergroundu. Pod vlastním jménem Zbynk Fišer
publikuje filosofické a politologické spisy.

15.7 Pole 908 Status autority
Definice:

Obsahuje stav rozpracování záznamu autority.

Výskyt:

Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory:

Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole:

$a

slovní vyjádÍení statusu (neopakovatelné)

PÍíklad:

908

##$adefinitivní

15.8 Pole 909 Kód provenience autora
Definice:

Obsahuje kód zem, kde byl záznam autority vytvoÍen.

Výskyt:

Volitelné pole
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Neopakovatelné pole
Indikátory:

Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole:

$a

kód zem (neopakovatelné)

PÍíklad:

909

##$aCZ
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16 Rozsah záznamu pro souborný katalog
V „eské republice je budován souborný katalog na národní úrovni - katalog CASLIN.
Správcem tohoto katalogu je Národní knihovna „eské republiky, která stanovila
minimální rozsah záznamu. Uvádíme pÍehled polí, která by ml obsahovat kañdý záznam
autority. Z polí 2-- je tÍeba vybrat jedno pole, podle druhu autority.
LABEL
001 Identifika…ní …íslo záznamu
005 Datum posledního zpracování záznamu
100 Všeobecná data zpracování
a
všeobecná data zpracování
pozice 0-7
datum uloñení do souboru
pozice 9-11 jazyk katalogizace
pozice 13-16 znaková sada
150 Pole kódovaných dat pro jména (pro záznam autority korporace)
a
data vztahující se ke jménu
152 Pravidla
a
katalogiza…ní pravidla
b
systém vcného zpracování
200 Záhlaví - osobní jméno
indikátor 2: indikátor formy jména
a
vstupní prvek
b
…ást jména jiná neñ vstupní prvek
c
doplÁky ke jménu jiné neñ data
d
Íímské …íslice
f
data
g
rozpis iniciál
4
kód role
210 Záhlaví - jméno korporace nebo akce
indikátor 1: indikátor druhu korporace
indikátor 2: indikátor formy jména
a
vstupní prvek
b
zpÍesnní
c
doplÁky ke jménu nebo kvalifikátor
d
…íslo akce
e
místo konání akce
f
datum konání akce
g
invertovaný prvek
h
…ást jména jiná neñ vstupní prvek
4
kód role
230 Záhlaví - unifikovaný název
a
unifikovaný název
b
ozna…ení druhu dokumentu
h
…íslo dílu nebo …ásti
i
název dílu nebo …ásti
k
datum vydání
l
formální zpÍesnní
m
jazyk
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240

Záhlaví - jméno/název
1
vloñené pole
250 Záhlaví - vcné téma
a
vcné téma
(400) Odkaz typu viz
(500) Odkaz typu viz téñ
801 Zdroj pçvodní katalogizace
indikátor 2
a
zem
b
agentura
c
datum poslední transakce
908 Status autority
a
slovní vyjádÍení statusu
909 Kód provenience autora
a
kód zem
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17 PÍÍíklady záznamç
ç ve formátu UNIMARC/Autority
V následující …ásti jsou uvedeny pÍíklady záznamç vybraných autorit.
Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvoj…lenné jméno evropského typu
(Karel „apek):
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01021023
005 19980223
100 -- $a19980223aczey0103 ba
152 -- $aAACR2
200 -1 $a„apek$bKarel$f1890-1938
801 -0 $aCS$bJaroslav Kunc$c1982
801 -1 $aCZ$bABA001$c19980223
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980223
810 -- $aPNP-LA
907 -- $aNarozen 9.1.1890 v Malých SvatoÁovicích u Trutnova, zemÍel 25.12.1938 v
Praze. PhDr., prozaik, ñurnalista, dramatik, esejista, básník, autor knih pro dti,
pÍekladatel z francouzštiny, literární, výtvarný a divadelní kritik, estetik, filosof,
filmový libretista.
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
Záznam autority - individuální autor; jedná se o sloñené jméno - dvojité pÍíjmení (Karel
Havlí…ek Borovský); odkazem typu Aviz@ je tÍeba uvést jiné varianty jména:
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01040361
005 19980316
100 -- $a19980316aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
200 -1 $aHavlí…ek Borovský$bKarel$f1821-1856
400 -1 $5e$aBorovský$bHavel$f1821-1856$to
400 -1 $5e$aHavlí…ek-Borovský$bKarel$f1821-1856$to
801 -0 $aCS$bJaroslav Kunc$c1982
801 -1 $aCZ$bABA001$c19980316
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980316
810 -- $aPNP-LA
907 -- $aNarozen 31.10.1821 v Borové u PÍibyslavi, zemÍel 29.7.1856 v Praze. Básník,
novináÍ, a politik, zakladatel …eské národní ñurnalistiky, literární kritik, autor …rt,
pÍekladatel.
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
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Záznam autority - individuální autor, uñívající pseudonym; jedná se o dvoj…lenné jméno
evropského typu (Jaroslav Vrchlický); odkazem typu Aviz@ je tÍeba uvést ob…anské jméno
autora:
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk011451037
005 19980804
100 -- $a19980316aczey0103 ba
152 -- $aAACR2
200 -1 $aVrchlický$bJaroslav$f1853-1912
400 -1 $5f$aFrída$bEmil$f1853-1912$to
801 -0 $aCS$bJaroslav Kunc$c1982
801 -1 $aCZ$bABA001$c19980804
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980804
810 -- $aPNP-LA
907 -- $aNarozen 17.2.1853 v Lounech, zemÍel 9.9.1912 v Domañlicích. Profesor
srovnávací literatury, básník, prozaik, dramatik, pÍekladatel zejména z
románských literatur.
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvoj…lenné jméno evropského typu
(Zbynk Fišer); odkazem typu Aviz téñ@ je zaznamenáno, ñe autor publikuje beletrii pod
pseudonymem:
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01070894
005 19980408
100 -- $a19980223aczey0103 ba
152 -- $aAACR2
200 -1 $aFišer$bZbynk$f1930500 -1 $5e$aBondy$bEgon$f1930801 -0 $aCZ$bABA001$c19980408
810 -- $aSlovník …eských spisovatelç od roku 1945
907 -- $aNarozen 20.1.1930 v Praze. PhDr., Csc., filozof a politolog. Pod pseudonymem
Egon Bondy publikuje literární spisy.
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvoj…lenné jméno evropského typu
(Egon Bondy); odkazem typu Aviz téñ@ je zaznamenáno, ñe autor publikuje odborné spisy
pod pseudonymem:
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01070894
005 19980408
100 -- $a19980223aczey0103 ba
152 -- $aAACR2
200 -1 $aBondy$bEgon$f193061

500 -1 $5e$aFišer$bZbynk$f1930801 -0 $aCZ$bABA001$c19980408
810 -- $aSlovník …eských spisovatelç od roku 1945
907 -- $aNarozen 20.1.1930 v Praze. Básník a prozaik, pÍedstavitel undergroundu. Pod
vlastním jménem Zbynk Fišer publikuje filozofické a politologické spisy.
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
Záznam autority - individuální autor; jedná se o Íecké jedno…lenné jméno (Aischylos):
LAB -----nx 22-----3 45
001 jn199812228002
005 19981228
100 -- $a19981228aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
200 -0
$aAischylos$f525-456 pÍ. Kr.
400 -0
$5e$aAeschylus$f525-456 pÍ. Kr.$to
801 -0 $aCZ$bABA001$c19981228
801 -2 $aCZ$bABA001$c19981228
810 -- $aNKC
908 -- $adefinitivní
Záznam autority - individuální autor; jedná se o Íímské troj…lenné jméno (Publius
Ovidius Naso):
LAB -----nx 22-----3 45
001 jn199810011925
005 19981109
100 -- $a19981109aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
200 -1 $aOvidius Naso$bPublius$f43 pÍ. Kr.-ca 18 po Kr.
400 -1 $5e$aNaso$bPublius Ovidius$f43 pÍ. Kr.-ca 18 po Kr.$to
400 -0
$aOvide$f 43 pÍ. Kr.-ca 18 po Kr.$to
801 -0 $aCZ$bABA001$c19981109
801 -2 $aCZ$bABA001$c19981109
810 -- $aNKC
908 -- $adefinitivní
Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvoj…lenné jméno evropského typu; v
záznamu je tÍeba odlišit autory stejného jména (Alexandre Dumas st.):
LAB
001
005
100 -150 --

-----nx 22-----3 45
jn19990001907
19990203
$a19990203aczey0103
$ay

ba
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152 -- $aAACR2
200 -1 $aDumas$bAlexandre$csr.$f1802-1870
801 -0 $aCZ$bABA001$c19990203
810 -- $aNKC
908 -- $adefinitivní
Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvoj…lenné jméno evropského typu
(Boñena Nmcová); odkazem typu Aviz@ je tÍeba uvést pçvodní jméno autorky:
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01083016
005 19980513
100 -- $a19980513aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
200 -1 $aNmcová$bBoñena$f1820-1862
400 -1 $5e$aPanklová$bBarbora$f1820-1862$to
801 -0 $aCZ$bABA001$c19980513
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980513
810 -- $aNKC
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
Záznam autority - individuální autorka, uñívající pseudonym; jedná se o dvoj…lenné
jméno evropského typu (Eliška Krásnohorská); odkazy typu Aviz@ je tÍeba uvést ob…anské
jméno a další pseudonymy autorky:
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01062911
005 19980424
100 -- $a19980424aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
200 -1 $aKrásnohorská$bEliška$f1847-1926
400 -1 $5e$aDvorská$bT.$f1847-1926$to
400 -1 $5e$aPechová$bAlñbta$f1847-1926$to
400 -1 $5e$aPechová-Krásnohorská$bEliška$f1847-1926$to
801 -0 $aCZ$bABA001$c19980424
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980424
810 -- $aNKC
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
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Záznam autority - individuální autorka, uñívající pseudonym; jedná se o dvoj…lenné
jméno evropského typu (George Sand); odkazem typu Aviz@ je tÍeba uvést ob…anské jméno
autorky; Jméno se uvádí vñdy v pçvodním tvaru, nepÍípustná je koncovka -ová v
pÍíjmení:
LAB -----nx 22-----3 45
001 jn19981002112
005 19981109
100 -- $a19981109aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
200 -1 $aSand$bGeorge$f1804-1876
400 -1 $5e$aDuvant$bAmantine Lucile Aurores$f1804-1876$to
801 -0 $aCZ$bABA001$c19981109
810 -- $aNKC
908 -- $adefinitivní
Záznam autority - korporativní autor; jedná se o korporaci, která v prçbhu let nkolikrát
zmnila název; všechny názvy jsou autoritní, tj. budou pouñity jako hlavní záhlaví a
sou…ástí záznamu jsou odkazy typu Aviz téñ@ pro tyto názvy; v poli 410 je odkaz typu Aviz@
pro variantní, tj. neautoritní název korporace.
LAB -----nx 22-----3 45
001 auj1996nk1
005 19960919101911.0
100 -- $a19960919aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
210 02 $aNárodní knihovna „eské republiky
410 02 $aNárodní knihovna „R
510 02 $5a$aVeÍejná a universitní knihovna v Praze
510 02 $5a$aNárodní a universitní knihovna v Praze
510 02 $5a$aZemská a universitní knihovna v Praze
510 02 $5a$aStátní knihovna „eskoslovenské republiky
510 02 $5a$aStátní knihovna „eskoslovenské socialistické republiky
510 02 $5a$aStátní knihovna „eské socialistické republiky
510 02 $5a$aNárodní knihovna v Praze
801 -0 $aCZ$bABA001$c19960919
810 -- $aNKC
908 -- $adefinitivní
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