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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této 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 215 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46 Informace a dokumentace,
subkomisí SC 9, Prezentace, identifikace a popis dokumentů.
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Úvod
Účelem této normy je zkvalitnit přístup k informacím obsaženým v periodikách a jiných seriálových
publikacích, a tím usnadnit čtenářům a dokumentačním službám vyhledávání informací.
Záměrem této normy je pomoci autorům při formální úpravě rukopisů, stejně jako usnadnit
redaktorům a nakladatelům přípravu pokynů pro přispěvatele (autory).
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1 Předmět normy a oblast použití
Tato mezinárodní norma stanoví pravidla zpracování a formální úpravy příspěvků do odborných
časopisů a podobných seriálových publikací. Nemusí se podle ní řídit příspěvky do sborníků
konferenčních materiálů a podobných sbírkových děl.
2 Normativní odkazy
ISO 8 Dokumentace - formální úprava periodik
(Documentation - Presentation of periodicals)
ISO 18 Dokumentace - Obsahy periodik
(Documentation - Contents list of periodicals)
ISO 31/0 Obecné zásady používání veličin, jednotek a symbolů

(General symbols concerning quantities, units and symbols)
ISO 214 Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci
(Documentation - Abstract for publications and documentation)
ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura
(Documentation - Bibliographical references - Content, form and structure)
ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek
(SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units)
ISO 2014 Psaní kalendářních dat v celočíselné formě
(Writing of calendar dates in all-numeric form)
ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
(Documentation - Numbering of divisions and subdividions in written documents)
ISO 2384 Dokumentace. Formální úprava překladů
(Documentation - Presentation of translations)
ISO 3307 Výměna informací - Reprezentace denních dob
(Information interchange - Representation of time of the day)
ISO 5127 Dokumentace a informace. Slovník
(Documentation and information - Vocabulary)
ISO 5776 Grafická technologie - Symboly pro korektury textů
(Graphic technology - Symbols for text correction)
ISO 5966 Dokumentace. Formální úprava vědeckých a technických zpráv
(Documentation - Presentation of scientific and technical reports)
ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů
(Presentation of theses and similar documents)

-- Vynechaný text --

