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Principy M21

stejně jako UNIMARC:

• ISO 2709

• leader (label – návěští záznamu), tagy, 
indikátory, identifikátoryindikátory, identifikátory

• opakovatelnost, neopakovatelnost

nové:

• závislost na AACR2R

• důraz kladen na interpunkci
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Rozdíly a novinky

• pořadí podpolí hraje v M21 větší roli

• důraz na interpunkci

• indikátory - hodnoty 1-9

• edice - větší možnost unifikovaných názvů edic• edice - větší možnost unifikovaných názvů edic

• vlastní kódovníky

• integrační, pokračující zdroje již zahrnuty

• neřadící znaky počítány indikátory:

– 245 14 $aThe New royal gazette (4=the+mezera)
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Bibliografický záznam

• Bibliografický záznam
– Popisné údaje

– Selekční údaje

– Obsahová charakteristika

• Katalogizační záznam• Katalogizační záznam
– Bibliografický záznam +

– Lokační údaje sigla, signatura

– Exemplářové údaje přírůstkové číslo

– Služební údaje - akviziční údaje, datum zpracování záznamu, 
jméno zpracovatele
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Popisné údaje

Popisné údaje (bibliografický popis)
• oblast údajů o názvu a odpovědnosti
• oblast údajů o vydání
• oblast specifických údajů• oblast specifických údajů
• oblast nakladatelských údajů
• oblast údajů fyzického popisu
• oblast údajů o edici
• oblast údajů poznámky
• oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti
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Selekční údaje

Selekční údaje
• Selekční údaje jmenné

personální záhlaví
korporativní záhlaví
názvové záhlavínázvové záhlaví
• Selekční údaje věcné

selekční údaje systematické
selekční údaje předmětové

Obsahová charakteristika
• anotace
• referát
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AACR x MARC21

Pravidla

• souhrn metodických pokynů, který umožňuje 
jednoznačně řešit problémy katalogizace

nebolineboli

• co vybrat a jak zapsat – AACR2R

Formát

• Struktura

neboli

• kam zapsat – MARC21
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Oblasti popisu podle ISBD
v MARC21

• Název a odpovědnost – pole 245

• Vydání – pole 250

• Specifické údaje – pole 254-257 + 306, 362

• Nakladatelské údaje – pole 260• Nakladatelské údaje – pole 260

• Fyzický popis – pole 300

• Poznámky – pole 5XX

• Edice – pole 440 nebo 490

• Standardní čísla a dostupnost – pole 02X
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Interpunkce

• interpunkce uvnitř polí a podpolí se obvykle 
zapisuje

• v některých případech lze interpunkci generovat 
systémem

• !!! tečka na konci polí se nezapisuje• !!! tečka na konci polí se nezapisuje

• interpunkce uvedena v manuálu přímo u 
jednotlivých polí a podpolí a odpovídá  ISBD

• u selekčních údajů nebo zároveň popisných i 
selekčních údajů se obvykle nezapisují členy 
vyloučené z řazení
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20X-24X Název (+ odpovědnost)
a názvy související

• 210 Zkrácený název (O)

• 222 Klíčový název (O)

• 240 Unifikovaný název (NO)

• 242 Překlad názvu dodaný katalogizační agenturou 
(O)(O)

• 243 Skupinový unifikovaný název (NO)

• 245 Údaje o názvu (včetně odpovědnosti) (NO)

• 246 Variantní názvy (O)

• 247 Předcházející název (O)
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210 Zkrácený název
• 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví

• 0  negeneruje se

• 1  generuje se

• 2. indikátor – typ názvu
• # zkrácený klíčový název

• 0 jiný zkrácený název• 0 jiný zkrácený název

• $a zkrácený název (především klíčový název, 
spíše výjimečně zkrácené názvy 
doplněné/vytvořené katalogizační agenturou

• $b kvalifikátor (jen je-li součástí úplného 
klíčového názvu)

• $2 zdroj záhlaví (kód seznamu názvů; především 
při 2. indikátoru hodnoty 0)
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222 Klíčový název

• přiděluje agentura ISSN

• 1. indikátor – nedefinován

• 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení
• 0-9  počet vyloučených znaků• 0-9  počet vyloučených znaků

• $a klíčový název (seriálu)

• $b kvalifikátor (doplňuje se v případě 
potřeby za účelem nezaměnitelnosti)

• 222 #0 $aEconomic education bulletin 
$b(London)
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240 Unifikovaný název (vedlejší 
záhlaví)

• 1. indikátor – název se tiskne nebo zobrazuje
• 0  netiskne ani nezobrazuje

• 1  tiskne nebo zobrazuje

• 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení
• 0-9  počet vyloučených znaků

• používá se, je-li zapsáno hlavní záhlaví v 1XX• používá se, je-li zapsáno hlavní záhlaví v 1XX

• podpole stejná jako u pole 130 Unifikovaný název 
– hlavní záhlaví, rozpis podpolí viz X30 
Unifikované názvy všeobecně

• nejběžnější podpole: $a unifikovaný název a $l 
jazyk díla 

• zobrazuje se v hranatých závorkách generovaných 
systémem �13



243 Skupinový unifikovaný 
název

• obsahuje všeobecný výraz pro sebraná díla 
autorů

• !!! V české kat. praxi se pole 243 nepoužívá, tento 
typ názvu se zapisuje do pole 240 Unifikovaný 
názevnázev

• 24010$aStavební zákon (1990, novela 2002)

• 24010$aBenešovy dekrety

• 24010$aZákony, atd.

• 24010$aPovídky.$lAnglicky.$kVýběr.$f1978
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242 Překlad názvu dodaný katalogizační 
agenturou

• 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví
• 0  negeneruje se

• 1  generuje se

• 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení
• 0-9  počet vyloučených znaků

• obsahuje překlad hlavního názvu uvedeného v poli • obsahuje překlad hlavního názvu uvedeného v poli 
245 a jen tehdy, není-li uveden jako souběžný 
název ve 245; uvádí se pouze velmi výjimečně

• $a$b$c$h$n$p stejná jako v poli 245

• $y kód jazyka přeloženého názvu

• generuje se návěští Překlad originálu: 
• (!!! v manuálu chybně návěští)
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245 Údaje o názvu (včetně 
odpovědnosti)

• 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví
• 0  nevytváří se

• 1  vytváří se

• řídí se tím, zda je vytvořeno hlavní záhlaví v polích 
1XX (personální, korporativní, konferenční nebo 
unifikovaný název)

– pokud ano - indikátor má hodnotu „1“, protože hlavní 
název je automaticky zařazen do záhlaví vedlejšího

– pokud ne - ind. má hodnotu „0“ - hlavní název má 
hlavní záhlaví
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245

• 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení
• 0-9  počet vyloučených znaků

245 14 $aThe New royal gazette (4=the+mezera)245 14 $aThe New royal gazette (4=the+mezera)
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245

• $a název – neopakovatelné

hlavní název a popř. alternativní název; 

obsahuje také první z názvu samostatných děl (od 
stejných nebo různých autorů/skladatelů) ve opisné 
jednotce bez společného názvujednotce bez společného názvu

• $b další údaje o názvu – neopakovatelné

souběžné názvy, další názvy následující za prvním 
názvem (v popisných jednotkách bez společného názvu) 
a další názvové informace, tj. údaje až k prvnímu údaji o 
odpovědnosti nebo číslu či názvu části
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245 $b

$aHlavní název :$bpodnázev
$aHlavní název :$bpodnázev : podnázev
$aHlavní název =$bsouběžný název = souběžný 

název
$aHlavní název ;$bhlavní název ; hlavní název$aHlavní název ;$bhlavní název ; hlavní název

$aStrassenkarte der Schweiz =$bCarte routier de la 
Suisse = Carta stradalle della Svizzera = Road map 
of Switzerland

$aPan učitel ;$bPohorská vesnice ; Divá Bára
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245

• $c údaj o odpovědnosti atd. první údaj o 
odpovědnosti a všechny údaje následující 

za prvním lomítkem; neopakovatelné

• $f časový údaj o vytvoření obsahu • $f časový údaj o vytvoření obsahu 
dokumentu/sbírky

• $g časový údaj o vytvoření části obsahu 
dokumentu/sbírky

• $h obecné označení druhu dokumentu –
následuje za hlavním názvem v hranatých 
závorkách, u tištěných monografií se 
neuvádí (tj. před podnázvem!) �20



• $k forma dokumentu – např. diář, adresář, u nás 
není obvyklé

• $n číslo části/sekce díla – číselné nebo abecední 
označení části dokumentu; opakovatelné

• $p název části/sekce díla - opakovatelné

• $s verze – popis kopie popisovaného dokumentu 
vytvořené v jiném časovém období nebo pro vytvořené v jiném časovém období nebo pro 
odlišný vymezený okruh uživatelů

• jednotlivá podpole ukončena interpunkcí podle 
typu následujícího údaje
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24510$aPolní tráva /$cJan Čep ; [k vydání 
připravil Bedřich Fučík]

24510$aVlastivěda moravská.$nII, 
$pKroměřížský okres / $cnapsal Frant. Peřinka

24510$aJablko z klína ;$bRuce Venušiny ; 
Jaro, sbohem /$cJaroslav Seifert

24510$aPoklad /$cDouglas Preson a Lincoln 24510$aPoklad /$cDouglas Preson a Lincoln 
Child.  Za trest / Dick Francis.  Tanečník / 
Jeffery Deaver

24510$aCísař :$bživot a dílo = Der Kaiser : das 
Leben und die Werke /$csepsal Jan Novák

24510$aStručné dějiny Evropy :$beseje a 
črty.$nDíl 1.,$pVelká Británie a Francie
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246 Variantní názvy

• varianty hlavního názvu 

• název uveden v poli 245$p - název části

• varianty názvů ostatních děl do pole 740, popř. 
dalších polí 7XX dalších polí 7XX 

– nepoužívá se pro každý další název od téhož 
autora v podpoli 245$b kromě názvu souběžného 

– nepoužívá se pro názvy od dalších autorů v 
podpoli 245$c

• zapisovat bez členů
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246

• 1. indikátor – poznámka/vedlejší záhlaví
• 0  generuje se jen poznámka

• 1  generuje se poznámka i vedlejší záhlaví

• 2  negeneruje se poznámka ani vedlejší záhlaví• 2  negeneruje se poznámka ani vedlejší záhlaví

• 3  generuje se jen vedlejší záhlaví
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• 2. indikátor – typ názvu
• # nespecifikován (specifické návěští lze zapsat v $i)

• 0  část názvu/název části (1. ind. hodnota 3, tj. negeneruje se 
poznámka; obvykle část hlavního názvu či podnázev; vždy 
zápis názvu části z 245p)

• 1  souběžný název (negeneruje se poznámka)

• 2  rozlišovací název (doplňující název k vlastním názvům 
svazků/sešitů, obvykle u ročenek, výročních zpráv 
apod., následuje $f označení pořadí/svazku; návěští apod., následuje $f označení pořadí/svazku; návěští 
poznámky stejné)

• 3  další variantní názvy (návěští poznámky: Další variantní 
název:)

• 4  obálkový název (návěští poznámky stejné)

• 5  název na doplňkové titulní stránce (návěští poznámky 
stejné)

• 6  hlavičkový název (návěští poznámky stejné)

• 7  živé záhlaví (návěští poznámky stejné)

• 8  hřbetní název (návěští poznámky stejné)
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246

• úvodní členy vyloučené z řazení se nezapisují

• $a hlavní název/zkrácený název

• $b další část údajů o názvu

• $i text návěští poznámky• $i text návěští poznámky

• $n číslo části/sekce díla

• $p název části/sekce díla
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246

• pořadí opakovaných polí 246 se řídí hodnotou 
2. indikátoru

245 00 $aJapan report =$bNihon.

246 31 $aNihon (souběžný název)246 31 $aNihon (souběžný název)

245 00 $aMonthly checklist of state publications

246 14 $aState publications monthly checklist

(obálkový název)

2461#$iNázev v tiráži:$aSedm klokanů   (upřesněno v $i)
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247 Předcházející název

• !! neplést si s polem 780 - standardní pole pro 
předcházející záhlaví pro klasické seriály

• toto pole se používá pro předcházející názvy většinou 
pokračujícího zdroje, který je popisován pod 
nejnovějším názvem => u nás integrační zdroje

• 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví 0/1

• 2. indikátor – poznámka se zobrazuje 0/1

• úvodní členy vyloučené z řazení se nezapisují

• možnost vysvětlující poznámky 547 k 
předcházejícím názvům
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25X-28X  Údaje o vydání, 
nakladatelské údaje, atd.

• 250  Údaje o vydání (NO)

• 254  Údaje o formě hudebniny (NO)

• 255  Matematické údaje – kartografické 
dokumenty (O)

• 256  Vlastnosti počítačových souborů (NO)• 256  Vlastnosti počítačových souborů (NO)

• 257  Země produkce archivních filmů (NO)

• 260  Nakladatelské údaje (O)

• 263  Předpokládané datum vydání publikace (NO)

• 270 Adresa (související s obsahem dokumentu) (O)
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250 Údaje o vydání

• indikátory nedefinovány

• $a označení vydání (celé označení včetně 
doplňkového)doplňkového)

• $b další údaje o vydání (obvykle odpovědnost a 
souběžné údaje, tj. všechny zbývající údaje za 
prvním lomítkem či rovnítkem)

• POZOR, neplést si s UNIMARCem; sem patří pouze údaje o 
odpovědnosti k vydání či souběžný název vydání

• 250 ## $aÚdaj o vydání, doplňkové informace /$búdaj 
o odpovědnosti k vydání
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250 - příklady

• 250$a1. vyd.

• 250$a2nd ed.

• 250$aV čes. jazyce vyd. 2.• 250$aV čes. jazyce vyd. 2.

• 250$aVyd. 6.,_V nakl. Mladá fronta 2.

• 250$a3. vyd.,_V tomto překladu 1. vyd.

• 250$aCanadian ed. =$bÉd. canadienne
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další pole 25X

• odpovídají oblasti 3 podle ISBD - specifické 
údaje

• 254 údaje o formě hudebniny• 254 údaje o formě hudebniny

• 255 matematické údaje - kartografické 
dokumenty

• 256 vlastnosti počítačových souborů
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260  Nakladatelské údaje

• 1. indikátor – pořadí nakladatelských údajů
• # neuvádí se/první nakladatel - nejběžnější případ

• 2 dočasný nakladatel (zapisuje se pak $3 s 
příslušným časovým údajem)

• 3 současný/poslední nakladatel (zapisuje se pak $3 
s příslušným časovým údajem) - u integračních 

zdrojů

• 2. indikátor – nedefinován
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260 - podpole

• $a místo vydání (včetně adresy v ( ), oprav či 
doplňků v [ )

• $b jméno nakladatele (včetně oprav či doplňků v [])

• $c datum vydání 
• otevřený interval jako poslední údaj – spojovník a žádná mezera• otevřený interval jako poslední údaj – spojovník a žádná mezera

• otevřený interval za nímž jsou další údaje – spojovník a mezery

• dočasný údaj – uvádí se ve < >

• $e místo výroby + $f jméno výrobce + $g datum 
výroby (údaje o výrobě se zapisují v  ( ))

• $3 bližší určení dokumentu (slouží k bližšímu 
určení opakovaných výskytů pole)
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Příklady

• 260##$aPraha_ ;$aLitomyšl_:$bPaseka,$c2003

• 260##$aPraha_:$bAcademia_;$aBrno_:$bPetrov,
$c2003

• 260##$aPraha_:$bAvicenum,$c1991• 260##$aPraha_:$bAvicenum,$c1991

$e(Zlín_:$fZlínské tiskárny,$g1992)

• 260##$aPraha_:$bSvoboda,$c1964-

• 2602#$31975-1989$aPraha_:$bMladá fronta

• 2603#$31990-$aPraha_;$aLitomyšl_:$bPaseka
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Příklady

• Zápis hranatých závorek:

260 ## $aBrno_:$bPetrov,$c1995

260 ## $a[Brno_:$bPetrov,$c1995]

260 ## $a[Brno_:$bPetrov],$c1995260 ## $a[Brno_:$bPetrov],$c1995

260 ## $aBrno_:$b[Petrov,$c1995]

260 ## $a[Brno]_:$bPetrov,$c[1995] 
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3XX  Údaje fyzického popisu
• 300  Fyzický popis (O)

• 306  Přehrávací doba (zvukové dokumenty) (NO)

• 307  Doba zpřístupnění (elektronické zdroje) (O)

• 310  Současná periodicita (NO)

• 321  Předcházející periodicita (O)• 321  Předcházející periodicita (O)

• 340  Fyzický nosič (speciální dokumenty) (O)

• 351  Organizace a uspořádání dokumentů  
(u sbírek speciálních dokumentů) (O)

• 355  Bezpečnostní klasifikace (O)

• 357  Omezení přístupu stanovené původcem (NO)

• 362  Údaje o číslování (O)
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300  Fyzický popis

• indikátory nedefinovány

• dočasné údaje obvykle ve < > s předepsanými 
mezerami
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300 - podpole

• $a rozsah

• $b další fyzické údaje

• $c  rozměr 

• $e  doprovodný materiál• $e  doprovodný materiál

• $f  označení fyzické jednotky (převážně u smíšených 
dokumentů, zde jen pojmenování, počet v $a)

• $g rozměr fyzické jednotky (uvedené v $f)

• $3 bližší určení dokumentu
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Příklady

$aStránkování :$bvybavení ;$crozměr 
+$edoprovodný materiál

$axiii, 356 s. :$bil. ;$c20 cm +$e1 mapa

$a327_s.$a327_s.

$axvii,_323_s.

$a329_[i.e._392]_s.

$a1_sv._(různé stránkování)

$a246_s.,_32_s._obr._příl.
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300b, c- vybavení, formát

$a327_s._:$bil.

$a320_s._:$bil.,_mapy

$a159_s._:$bvše il.

_;$c18_cm

_;$c20_x_8_cm

�41



300e – doprovodný mat.

$a32_s._:$bil._;$c28_cm_+$e7_map

_+$e3_CD-ROM

_+$e1_brožura

_+$e1_klíč ke cvičením_+$e1_klíč ke cvičením

_+$e1_sv._(12_s._:_il._;_18_cm)
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300 – popis shora

popis shora:

– 245 00 $aIlustrovaný encyklopedický slovník

– 300 ## $a3 sv.

– 505 0# $aSv. 1. A-I. 1980 -- sv. 2. J-PRI. 1981 -- sv. – 505 0# $aSv. 1. A-I. 1980 -- sv. 2. J-PRI. 1981 -- sv. 
3. PRO-Z. 1982
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Periodika - 310  Současná 
periodicita

• indikátory nedefinovány

• $a současná periodicita

• $b data označující současnou periodicitu –
uvádí se počáteční datum současné uvádí se počáteční datum současné 
periodicity, pokud je v 321 uvedena 
předcházející periodicita
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321  Předcházející periodicita

• indikátory nedefinovány

• pole se používá pouze tehdy, je-li zapsáno pole 
310 Současná periodicita

• $a předcházející periodicita• $a předcházející periodicita

• $b data označující předcházející periodicitu

310 ## $a1x měsíčně$b1985-

321 ## $aDeset č. za rok,$b1982-1984

362 0# $aRoč. 1, č. 1 (1982-
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362  Údaje o číslování
• 1. indikátor – forma číslování

• 0  pevné číslování 

• 1  bez pevného číslování (není-li první a/nebo 
poslední jednotka k dispozici, je datum uvedeno jako 
poznámka a zobrazuje se tak)

• 2. indikátor – nedefinován• 2. indikátor – nedefinován

• $a číslování/data a označení svazku

• $b zdroj informací (1. ind. hodnota 1; zdroj 
se zapisuje včetně návěští Citováno z:)

• možnost poznámky 515 o nepravidelném 
číslování
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Edice
• „jednoduché“ edice - popisný údaj o edici a 

ověřená/autoritní forma názvu edice jsou 
stejné, tj. údaj o edici je zároveň 
vedlejším záhlavím pro edici – zapisuje 
se pouze pole 440

• v případě odlišné formy názvu edice v 
popisných údajích a v záhlaví pro edici popisných údajích a v záhlaví pro edici 
se zapisuje popisný údaj do pole 490 a 
selekční údaj/vedlejší záhlaví do 
odpovídajícího pole 800-830

• kulaté závorky pro uzavření údajů o edici podle 
ISBD se nezapisují, podle potřeby zobrazení je 

generuje systém
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440  Údaje o edici/vedlejší záhlaví -
název

• Opakovatelné pole

• Údaj o edici v případě, kdy popisný údaj o edi ci a 
a ověřen (autoritní) forma názvu edice ve 
vedlejším záhlaví jsou stejné

• Pole 440 je současně údajem o edici i vedlejším 
záhlavím pro edici

• interpunkce i úvodní členy vyloučené z řazení se 
zapisují
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• 1. indikátor – nedefinován

• 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení
• 0-9  počet vyloučených znaků

• $a název • $a název 

• $n číslo části/sekce díla

• $p název části/sekce díla

• $v označení svazku/pořadí

• $x ISSN
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• 440 #0 $aSvětová četba

• 440 #0 $aCo nás spojuje_;$vsv._1

• 440 #0 $aČlověk v přírodě_;$v3

• 440 #0 $aEnvironment science • 440 #0 $aEnvironment science 
research_;$vv._6

• 440 #0 $aClassic philosophers series_;$vA

• 440 #0 $aKieler historische 
Studien_;$vBd._24_[i.e._25]
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490  Údaje o edici

• Opakovatelné

• pole obsahuje údaj o edici, pro kterou se 
nevytváří vedlejší záhlaví či která se formou 
vedlejšího záhlaví liší od formy prezentované jako 
údaj o edici.údaj o edici.

• Pole 490 se nepoužívá jako vedlejší záhlaví pro 
edici. Pokud se pole 490 použije a vedlejší záhlaví 
pro edici je požadováno, v bibliografickém 
záznamu se vyplňuje údaj o edici (pole 490) a 
související pole pro vedlejší záhlaví pro edici (pole 
800-830).
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490

• 1. indikátor – vedlejší záhlaví
• 0  nevytváří se

• 1  vytváří se pro odlišnou formu názvu edice

• 2. indikátor – nedefinován

• pole se používá vždy, když součástí názvu edice je • pole se používá vždy, když součástí názvu edice je 
svazek nebo datum vydání

• $a (celý) údaj o edici – opakovatelné, má-li 
subedice samostatné číslování v rámci edice 
nebo samostatné ISBN, nebo má-li edice 
souběžný název

• $v označení svazku/pořadí

• x$ ISSN
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800-830  Vedlejší záhlaví
pro edice

• záhlaví typu autor/název
800 Vedlejší záhlaví pro edici – osobní jméno

810 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno korporace

811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce

• názvové záhlaví
830 Vedlejší záhlaví pro edici – unifikovaný název

• popis 1. indikátoru, podpolí a konvence viz X00, 
X10, X11 a X30 Všeobecné informace 
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• 490 1# $aDědictví Svatojánského sv. 3

• 830 #0 $aDědictví Svatojánské_;$vsv._3.

• 4901#$aKomentované zákony ;$vsv. 26

• 830#0$aKomentované zákony (C.H. Beck)

• 4901#$aSpisy Jana Čepa ;$v3

• 8001#$aČep, Jan,$d1902-1974.$tSpisy
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490

• =_Souběžný název edice

• 1.6C1.

• 490 1# $aAnnual cencus of 
manufactures_=$aRecensement desmanufactures_=$aRecensement des

• manufactures

• 830 #0 $aAnnual cencus of manufactures.

• [+ autoritní záznam edice]

�55



Údaj o odpovědnosti vztahující se 
k edici

• _/_první údaj o odpovědnosti vztahující se k 
edici_;_každý další údaj o odp. vztahující se k edici

• 490 1# $aSpisy_/_Václav Havel

• 800 1# $aHavel,_Václav,$d1936-$tSebraná díla.

• 490 1# $aSpisy Egona Hostovského

• 800 1# $aHostovský,_Egon,$d1908-1973.$tSebraná díla.

• 4901#$aZprávy / Česká botanická společnost ;$v2002/1

• 8102#$aČeská botanická společnost.$tZprávy
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Číslování v rámci edice

• 440 #0 $aCo nás spojuje_;$vsv._1

• 440 #0 $aČlověk v přírodě_;$v3

• 440 #0 $aEnvironment science 
research_;$vv._6research_;$vv._6

• 440 #0 $aClassic philosophers series_;$vA
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Subedice

• 440 #0 $aSlunovrat.$pMalá řada_;$vsv._2

• 440 #0 $aPráce historického ústavu 
ČAV.$nŘada_A,$pMonographia_;$vsv._6

• 490 1# $aActa Universitatis • 490 1# $aActa Universitatis 
Purkynianae_;$v34.$aSlavogermanica_;$v9

• 830 #0 $aActa Universitatis Purkynianae_;$v34.

• 830 #0 $aActa Universitatitis 
Purkynianae.$pSlavogermanica_;$v9.
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5XX  Poznámky

• vedle poznámek zapsaných v polích 5XX se na 
výstupu mohou zobrazovat též poznámky 
generované z jiných polí: 246 Variantní názvy, 247 
Předcházející název, 310 Současná periodicita, 321 
Předcházející periodicita, 362 Údaje o číslování, 76X-Předcházející periodicita, 362 Údaje o číslování, 76X-
78X propojovací pole (např. název originálu, 
předcházející či následující záhlaví u seriálů)

• až na dvě (507, 508) jsou všechna pole opakovatelná

�59



Nejčastěji uváděné poznámky

500  Všeobecná poznámka

501  Poznámka Společně s:

502  Poznámka o disertaci

504  Poznámka o skryté bibliografii

505  Formalizovaná poznámka k obsahu

520  Resumé

521  Poznámka k uživatelskému určení

546  Poznámka o jazyku

550  Poznámka k vydavateli

580  Poznámka k propojovacím polím
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500  Všeobecná poznámka

• indikátory nedefinovány, $a text poznámky (NO)

• pro všechny oblasti popisu, např:

• 500##$aPřeloženo z němčiny

• 500##$aObsahuje rejstřík• 500##$aObsahuje rejstřík

• 500##$aNázev z obálky

• 500##$aV tiráži uveden chybný rok vydání: 1899

• 500##$aPopsáno podle xerokopie

• 500##$a30 číslovaných výt.

• 500##$aU některých sešitů CD
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501  Poznámka Společně s:

• indikátory nedefinovány, $a text poznámky (NO)

• pro přítisky, přívazky, audiovizuální díla na 
jednom nosiči, atd.; např:

• 501##$aObsahuje též: Karla / Božena Němcová
• přítisk, vedlejší záhlaví autor/název v poli 700
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501  Poznámka Společně s:

• Přívazky: 

• 245 10 $aJejí mladší bratr_/$cnapsal Felix Téver

• 501 ## $aObsahuje přívazek:_Hřích_/_napsal • 501 ## $aObsahuje přívazek:_Hřích_/_napsal 
Jos._D. Konrád

• 245 10 $aHřích_:$bpovídka zbloudilého 
člověka_/$cnapsal Jos._D. Konrád.

• 501 ## $aPřívazek k:_Její mladší bratr_/_napsal Felix 
Téver
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502  Poznámka o disertaci

• indikátory nedefinovány, $a text poznámky 
(NO)

• ! pouze poznámka přímo k popisované 
disertaci. Abstrakta, zkrácené verze, dílo disertaci. Abstrakta, zkrácené verze, dílo 
vzniklé na základě disertace, atd. patří do pole 
500

• 502 ## $aDizertace_(DrSc.)--Masarykova univerzita v Brně, 
Filozofická fakulta,_1994

• 502 ## $aDiplomová práce_(Mgr.)--Masarykova univerzita v 
Brně, Filozofická fakulta,_1995
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504  Poznámka o skryté 
bibliografii

• indikátory nedefinovány, $a text poznámky (NO)

• 504##$aObsahuje bibliografii

• 504##$aObsahuje bibliografii, bibliografické 
odkazy a rejstřík

• 504##$aBibliografie na s. 321-365• 504##$aBibliografie na s. 321-365

• 504##$aV každém sv. bibliografie, v posledním sv. 
každého ročníku rejstříky 

• ale: 

• 500##$aObsahuje rejstřík

• 500##$aPřehled souvisejících zákonů a vyhlášek
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505  Formalizovaná poznámka k 
obsahu

• !!! neformalizovaná poznámka k obsahu do 500 

• 1. indikátor – úplnost zápisu obsahu (návěští se 
generuje)
• 0  úplný obsah (návěští Obsahuje:)• 0  úplný obsah (návěští Obsahuje:)

• 1  neúplný obsah (návěští Neúplný obsah:)

• 2  částečný obsah (návěští Obsahuje též:)

• 8  návěští se negeneruje

• 2. indikátor – forma zápisu obsahu
• # základní

• 0 rozšířená
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505 - podpole

$a formalizovaný text (NO)

$g doplňující údaje (svazek, stránky) (O)

$r údaj o odpovědnosti (O)

$t  název (O)$t  název (O)

$u  adresa elektronického zdroje

oba typy poznámky se zapisují včetně 
interpunkce ISBD
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5050#$asv. 1. A-L. 1997. 305 s. -- sv. 2. 
M-Z. 1999. s. 306-703

50500$tKarla /$rB. Němcová -- $tKříž u 
potoka / $rK. Světlá -- $tKlepy z 
plesů /$rTeréza Novákováplesů /$rTeréza Nováková

50500$aKarla / B. Němcová -- Kříž u 
potoka / K. Světlá -- Klepy z plesů / 
Teréza Nováková

50500$tKarla --$tDivá Bára --$tChudí lidé
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520  Resumé
• neformalizovaná informace o obsahu a rozsahu 

popisované jednotky

• 1. indikátor – generované návěští
• # resumé 

• 0  předmět

• 1  recenze

• 2  anotace• 2  anotace

• 3  abstrakt

• 8  návěští se negeneruje

• 2. indikátor – nedefinován

• $a text (shrnutí obsahu, cca 1 věta/2-3 řádky)

• $b  rozšířený text (rozšiřuje text uvedený v $a)

• $u  adresa elektronického zdroje

• $3  bližší určení dokumentu
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521  Poznámka k uživatelskému 
určení

• 1. indikátor – generované návěští
• # určení (Určeno pro:)

• 0  čtenářská úroveň

• 1  věkové určení

• 2  stupeň vzdělání

• 3  speciální určení (Určeno zvláště pro:)• 3  speciální určení (Určeno zvláště pro:)

• 4  motivace (Úroveň motivace:)

• 8  návěští se negeneruje

• 2. indikátor – nedefinován

• $a  text poznámky

• $b  zdroj, který stanovil uživatelské určení

• $3  bližší určení dokumentu

521 8 $a Určeno odborné veřejnosti

521 8 $a Určeno dětem ve věku od 4 do 7 let �70



546  Poznámka o jazyku
• textová poznámka o jazyku popisované 

jednotky (kódy v poli 041)

• indikátory nedefinovány

• $a  text poznámky

• $b  typ jazyka nebo písma• $b  typ jazyka nebo písma

• $3  bližší určení dokumentu

• 546##$aAnglický, německý a ruský text
• 0410#$aeng$ager$arus

• ale: 500##$aPřeloženo z němčiny
• 0411#$acze$hger
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550  Poznámka k vydavateli

• poznámka pouze k vydavateli, nikoli 
nakladateli, distributorovi

• objasňuje důvod jeho uvedení v poli 7XX 
jako vedlejší záhlaví

• indikátory nedefinovány

• $a text poznámky

550   $a Vydavatel: Ve spolupráci vydala 
nakladatelství BETA-Dobrovský a Ševčík

550   $a Vydavatel: Vydala Česká katolická charita 
v Ústředním církevním nakladatelství
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580 Poznámka
k propojovacím polím

• objasňuje složitý vztah mezi popisovanou 
jednotkou a jinou jednotkou, který nelze 
adekvátně generovat z polí pro 
související záhlaví 760-787

• někdy i jen poznámka bez zápisu 
souvisejících záhlaví

• indikátory nedefinovány

• $a text poznámky
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