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Národní předmluva

Citované normy

ISO 6630:1986 zavedena v ČSN ISO 6630:1996 (01 0176) Dokumentace. Bibliografické řídicí znaky



ISO/TR 8393:1985 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Kateřina Čadilová, IČO 6644 5205

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.
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Deskriptory: dokumentace, pořádání, bibliografie, bibliografické záznamy.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk.

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

Mezinárodní norma ISO 7154 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 46 Dokumentace a členům
ISO byla rozeslána v listopadu 1982.

Byla schválena členskými orgány těchto zemí:

Austrálie
Československo
Čína
Dánsko
Egypt
Finsko
Francie
Indie
Itálie

 Japonsko
Jihoafrická republika
Kanada
Maďarsko
Nizozemsko
Nový Zéland
Polsko
Rakousko
Rumunsko

 Spolková republika Německo
SSSR
©panělsko
©védsko
©výcarsko
USA
Velká Británie

 

®ádný členský orgán nevyjádřil s dokumentem nesouhlas.
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1 Předmět normy a oblast použití
Tato mezinárodní norma definuje zobecněné zásady bibliografického pořádání, které je třeba zahrnout
mezi pravidla bibliografického pořádání v jednotlivých bibliografiích, knihovnách a dokumentačních
střediscích, stejně jako pravidla užívaná celými národy a jazykovými skupinami. Tato mezinárodní
norma je použitelná pro bibliografické informace jak tištěné tak zobrazované, k identifikaci pořádacích
jednotek v rámci bibliografických záznamů pro výměnu ve strojem čitelné formě a pro manipulaci s
těmito záznamy ručními i strojovými technikami.

POZNÁMKA Příklady uvedené v této mezinárodní normě nejsou míněny jako závazné, ale spíše jako
výraz konkrétního souboru bibliografických pořádacích pravidel (viz ISO/TR 8393).

2 Normativní odkazy

ISO 6630 Automatizace v dokumentaci - Soubor bibliografických řídicích znaků

(Automation and documentation - Bibliographic control character set) *)

ISO/TR 8393 Dokumentace - Pravidla bibliografického pořádání

(Documentation - Bibliographic filing rules) **)

-- Vynechaný text --


