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Information and documentation - Title leaves of books
Information et documentation - Feuillets de titre des livres
Information und Dokumentation - Titelblätter von Büchern

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1086:1991. Mezinárodní norma ISO 1086:1991 má
status české technické normy.
This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1086:1991. The International
Standard ISO 1086:1991 has the status of a Czech Standard.
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Národní předmluva
Citované normy
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ISO 832:1994 dosud nezavedena
ISO 2108:1992 dosud nezavedena
ISO 2384:1977 zavedena v ČSN ISO 2384 (01 0164) Dokumentace. Formální úprava překladů.
ISO 3297:1998 zavedena v ČSN ISO 3297 (01 0187) Informace a dokumentace - Mezinárodní
standardní číslo seriálových publikací (ISSN).
ISO 5127-3A):1981 zavedena v ČSN ISO 5127-3a) (01 0165) Informace a dokumentace. Slovník.
Část 3a: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat.
ISO 5966:1982 zavedena v ČSN ISO 5966 (01 0173) Dokumentace. Formální úprava vědeckých a
technických zpráv.
ISO 7144:1986 zavedena v ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace - Formální úprava disertací a
podobných dokumentů.
ISO 7275:1985 dosud nezavedena
Vypracování normy
Zpracovatel: Kateřina Čadilová, 6644 5202
Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová
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ISO 1086
Druhé

vydání
199108-15
MDT 655.535.2
Deskriptory: publications, books, documentation, title-leaves, specifications

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. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Mezinárodní norma ISO 1086 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace,
subkomisí SC 9, Prezentace, identifikace a popis dokumentů.
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1 Předmět normy
Tato norma specifikuje informace, které se mají uvádět na titulních listech knih, a způsob, jakým mají
být tyto informace prezentovány a uspořádány. Jejím cílem je pomoci redaktorům a nakladatelům při
tvorbě titulních listů, které usnadní jednoznačné citování uživatelům jako jsou knihkupci, knihovníci,
dokumentátoři, autoři, indexátoři, katalogizátoři, producenti databází atd.
Knihami se rozumějí monografie, sborníky, učebnice, obrazová díla, atlasy, disertace, sborníky z
konferencí, výzkumné zprávy atd., a» už jsou vydány jako jednotlivá díla, vícesvazková díla nebo části
edic.
Tato norma je použitelná pro knihy, které mají horizontální kompozici (ve kterých se tištěný text čte
horizontálně zleva doprava).

-- Vynechaný text --

