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AACR - RDA 

 1967 – AACR (1) 

 1978 – AACR2 

 1988 – AACR2R 

 

 (2003 – 2005) – AACR3 

 2005 – 2010 – RDA 

 

 testování – 4.Q 2010- v Library of Congress + 

 2013: zavedení RDA 

 

 

 



Katalogizace podle RDA 

 USA, VB, Kanada, Austrálie a Nový Zéland 

 další země - jednotlivé instituce 

 

Plánovaná implementace: 

 Německo, Rakousko, Švýcarsko 

 Irsko, Skotsko, Finsko 

 Francie – revize vlastních pravidel 

 

 

 

 



Plánovaná implementace 

 Německo, Rakousko, Švýcarsko 

 2011 EURIG – European RDA Interest Group 

 http://www.slainte.org.uk/eurig 

 

 dosud vlastní pravidla, Marc21 

 překlad RDA do němčiny (pro praktickou 

 katalogizaci) 

 pro odbornou práci: anglická verze RDA 

 DNB  
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RDA v ČR 

 Platné od května 2015 

 Přijímání záznamů do SK ČR 

 

 https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda 

 

 - minimální záznam, metodiky, prezentace … 
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RDA 

RDA – Resource Description and Access 

Kompatibilita s AACR, ale vychází z 

modelů FRBR 

Tomu odpovídá i struktura RDA 

Řada pravidel přímo převzata z AACR, 

seřazena podle logiky FRBR 



Struktura RDA 

 Pravidla rozdělena do 10 oddílů: 

 1 – atributy provedeni – fyzická podoba vyjádření díla, 

např. určité vydání 

 2 – atributy díla (abstraktní entita, umělecký výtvor) a 

vyjádření (realizace díla) 

 3 – atributy osob, rodin, korporací např. autorský 

podíl, téma dokumentu 

 4 – dopracován – věcné zpracování 

 5-10 – vztahy mezi entitami – přímý autor, překladatel, 

překlad, parafráze, film … 

 

 



Entity 
 1. skupiny - dílo, vyjádření, provedení, jednotka - 

univerzum dokumentů 

 2. skupiny - osoba, korporace 

 3. skupiny - pojem, místo, objekt, událost 



 

bible 

ekumenický překlad 

 tištěný náklad z r. … 

výtisk 

http://www.inflow.cz/files/redakce/sch__ma_1.jpg


Atributy 

 vlastnosti asociované s entitami 

 slouží jako prostředky, kterými uživatelé formulují 

svoje dotazy 

 

Příklady: 

 dílo – název, rok vytvoření díla 

 vyjádření – název, forma 

 provedení – nakladatel, rok vydání, název 

 jednotka – signatura 

 autor – jméno 

 korporace – jméno 



RDA Toolkit 
 American Library Association 

 Canadian Library Association 

 Facet Publishing (CILIP) 

 http://www.rdatoolkit.org/development 

 RDA   

 volně přístupný obsah, tj. názvy sekcí, kapitol a jednotlivých 
pravidel 

 vlastní text pravidel přístupný pouze s předplatným 

 

 RDA Toolkit Free Trial (30 dní): 

 http://www.rdatoolkit.org/trial 
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Nejvýznamnější změny v popisu oproti 

AACR2R 

 bibliografické údaje se přepisují do záznamu přesně tak, jak se 
vyskytují na zdroji, tj. žádné zkracování slov, výpustky, nahrazování 
slovních vyjádření číslicemi, opravy nepřesností a chyb tisku 

 za předepsaný pramen popisu je považován celý zdroj, nikoli jen 
určené části zdroje 

 nahrazení zápisu obecného označení druhu dokumentu (v MARC 21 
pole 245$h) novými, podrobnějšími údaji o typu obsahu, média a 
nosiče (v MARC 21 pole 336, 337 a 338)  

 změna pojetí a rozšíření zápisu nakladatelských údajů (v MARC 21 
přechod z pole 260 na 264) 

 značně se rozšiřuje použití autorizovaných selekčních údajů 
(unifikovaných názvů) 

 změny v tvorbě autorizované formy jména, ať již osobního jména, 
tak korporace či názvů anonymních děl 

 



LDR     -----nam-a22------a-4500  

001     cpk20021123733  

003     CZ-PrNK  

005     20131113145739.0  

007     ta 

008     020904s2002----xr-----g------000-p-cze--  

015     |a cnb001123733  

020     |a 80-7309-057-0 (brož.)  

035     |a (OCoLC)51191254  

040     |a ABA001 |b cze  

1001     |a Seifert, Jaroslav, |d 1901-1986 |7 

 jk01110657 |4 aut  

24510     |a Jablko z klína ; |b Ruce Venušiny ; Jaro, 

 sbohem / |c Jaroslav Seifert  

250     |a 1. vyd.  

260     |a Praha : |b Levné knihy KMa, |c 2002  

300     |a 216 s. ; |c 17 cm  

4901     |a Edice českých autorů  

655 7     |a česká poezie |7 fd133958 |2 czenas  

655 7     |a výbory |7 fd133853 |2 czenas  

70012     |a Seifert, Jaroslav, |d 1901-1986. |t Ruce 

 Venušiny  

70012     |a Seifert, Jaroslav, |d 1901-1986. |t Jaro, 

 sbohem  

830 0     |a Edice českých autorů (Levné knihy KMa) 

 

LDR  -----nam-a22------i-4500 

001    cpk20021123733  

003    CZ-PrSKC  

005    20131113145739.0  

007    ta 

008    020904s2002----xr-----g------000-p-cze--  

015    |a cnb001123733  

020    |a 80-7309-057-0 (brož.)  

035    |a (OCoLC)51191254  

040      |a ABA001 |b cze |e rda 

100 1  |a Seifert, Jaroslav, |d 1901-1986 |7 jk01110657 |e  autor 

245 10|a Jablko z klína ; |b Ruce Venušiny ; Jaro,  sbohem / |c Jaroslav 

Seifert  

250      |a První vydání v nakladatelství Levné knihy KMa 

264  _1|a Praha : |b Levné knihy KMa, |c 2002  

300    |a 216 stran ; |c 17 cm  

336 __ |a text |2 rdacontent 

337 __ |a bez média |2 rdamedia 

338 _    |a svazek |2 rdacarrier 

490 1_|a Edice českých autorů 

655 7    |a česká poezie |7 fd133958 |2 czenas  

655 7    |a výbory |7 fd133853 |2 czenas  

700 12  |a Seifert, Jaroslav, |d 1901-1986. |t Jablko z klína |7 ab1 

700 12  |a Seifert, Jaroslav, |d 1901-1986. |t Ruce Venušiny|7 ab2 

700 12   |a Seifert, Jaroslav, |d 1901-1986. |t Jaro, sbohem |7 ab3 

830 0     |a Edice českých autorů (Levné knihy KMa)  

  

 



Každý údaj ve své hranaté závorce 
(viz již konsolidované ISBD) 

 AACR 

 [Praha : BB art, 2006] 

 [S.l. : s.n.], 1931 

 RDA 

 [Praha] : [BB art], [2006] 

 [Česko] : [nakladatel není 

známý], 1931 



Zdvojená interpunkce 

 Končí-li údaj tečkou a následuje tečka jako předepsaná 

interpunkce, zapíší se obě 

 AACR: 3. vyd. – Praha … 

 RDA: 3. vyd.. – Praha … 

 Platí jen tehdy, pokud je v knize vyd., protože 

zkracování slov v RDA není povoleno (až na ojedinělé 

případy) 



Nepřesnosti 

 AACR 

 Mikro[e]konomie 

 Mikrokonomie [sic] 

 RDA 

 Mikrokonomie 

 Variantní název s 

návěštím:  

 Správný název je: 

Mikroekonomie 



Tři tečky už se nenahrazují pomlčkou 

 AACR 

 Bůh ví— 

 --A růže kvetly 

 RDA 

 Bůh ví … 

 …A růže kvetly 



Tři nová pole MARC  místo 

obecného označení dokumentu 
 245 $h 

 336 – typ obsahu 

  povaha obsahu (content type – vychází z pojetí obsahu „vyjádření“ dle modelu 
FRBR) 

 text 

 obraz 

 zvuk 

 337 – typ zprostředkovacího zařízení (media type) 

 zvuková zařízení - audio 

  počítač - computer  

  mikroforma - microform  

  projektovací zařízení (overhead projektor, dataprojektor) - projected  

 bez zprostředkovacího zařízení – unmediated  

 338 – typ nosiče (carrier type) 

odvíjí se od způsobu zprostředkování : 

 počítačový disk 

 zvuková kazeta 

 svazek (kniha)  
 

 



Další názvová informace 

 Podle AACR lze do [ ] převzít i odjinud, je-li 

významná nebo vysvětluje hlavní název 

 

 Podle RDA se zapisuje jen ta, co je na stejném prameni 

jako hlavní název 

 Výjimku mají pouze kartografické dokumenty a filmy 



Údaje o odpovědnosti 

 AACR 

 Dům ve stráni / [napsal 

Jan Novák a Petr Pavel] 

 nebyli na hlavním 

prameni popisu, ale v 

tiráži 

 RDA 

 Dům ve stráni / napsal 

Jan Novák a Petr Pavel 

 Do [ ] jen původci mimo 

popisovaný zdroj 

 



Údaje o odpovědnosti 

 AACR 

 Anorganická chemie v 

příkladech / Jan Novák 

… [et al.] 

 RDA 

 Anorganická chemie v 

příkladech / Jan Novák, 

Petr Pavel, Jiří Dvořák, 

Jana Slámová, Dita 

Holubová 



Údaj o vydání 

 AACR 

 2. vyd. 

 Vyd. 4. 

 2nd ed. 

 2., aktualiz. vyd. 

 

 3., rozš. vyd.  

 RDA 

 Druhé vydání 

 Vydání čtvrté 

 Second edition 

 2., aktualizované vydání 

 III., rozšířené vydání 

 



Nakladatelské údaje 

 AACR 

 Praha : Scientia, [1996] 

 Praha : Academia, 2005 

 RDA 

 Praha : Scientia, s.r.o., 

[1996], ©1996 

 Praha : Nakladatelství 

Academia, 2005 



Datum vydání 

 AACR 

 [mezi 1918 a 1938] 

 [18--] 

 [19--?] 

 c2005 

 

 odhad 

 RDA 

 [mezi 1850 a 1970] 

 [před 1897] 

 [po 1898] 

 ©2005 nebo copyright 

2005 nebo [2005?] 

 Vždy odhad, nikoli 

Datum vydání není 

známý 



Místo vydání 

 AACR 

 Praha [i.e. Brno] : Druhé 

město, 2011 

 

 

 

 N.J. [i.e. Nový Jičín] : 

Kostka, 1970 

 RDA 

 Praha : Druhé město, 

2011 

 Poznámka: Ve 

skutečnosti vydáno v 

Brně 

 N.J.  : Kostka, 1970 

 Poznámka: Vydáno v 

Novém Jičíně 

 



Místo vydání 

 AACR 

 Ústí [nad Labem : s.n.], 

2000 

 RDA 

 Ústí : [nakladatel není 

známý], 2000 

 Poznámka: Vydáno v 

Ústí nad Labem 



Nakladatelské údaje neznáme 

 AACR 

 [Brno? : s.n., 1991] 

 

 [S.l. : s.n.], c1968 

 RDA 

 [Brno?] : [nakladatel 

není známý], [1991] 

 [Místo vydání není 

známé] : [nakladatel 

není známý], [1968?], 

©1968  



Fyzický popis 

 AACR 

 327 s. 

 180 l. 

 2 sv. 

 [95] s. 

 

 ca 600 s. 

 120, [150] s. 

 RDA 

 327 stran 

 180 listů 

 2 svazky 

 95 nečíslovaných stran 

 

 přibližně 600 stran 

 120 stran, 150 

nečíslovaných stran 



 327 [i.e. 372] s. 

 158, 183, [300] s. 

 

 

 8 seš. v 5 sv. 

 il., mapy 

 327, to je, 372 stran 

 158 stran, 183 stran, 300 

nečíslovaných stran 

 5 svazků 

 ilustrace, mapy nebo 39 

ilustrací, 12 map 



 AACR 

 xiii, 288 s. : il. (některé 

barev.), mapy ; 21 cm 

 

 322 s., [16] l. obr. příl. 

 

 ca 200 s. : převážně il. ; 33 

cm 

 

 RDA 

 xiii, 288 stran : ilustrace 

(některé barevné), mapy ; 21 

cm 

 322 stran, 16 nečíslovaných 

listů obrazových příloh 

 přibližně 200 stran : ilustrace ; 

33 cm 

 + poznámka: Převážně 

ilustrace 

 



Selekční údaje 

 AACR 

 Anorganická chemie v 

příkladech / Jan Novák 

… [et al.] 

 Jan Novák je vedlejší 

záhlaví 

 

 RDA 

 Anorganická chemie v 

příkladech / Jan Novák, 

Petr Pavel, Jiří Dvořák, 

Jana Slámová, Dita 

Holubová 

 Jan Novák je hlavní 

záhlaví, ostatní autoři 

vedlejší 

 



Zjednodušené základní zásady popisu 

1. Zapiš, co vidíš, včetně chyb 

2. Nezkracuj slova, nevynechávej další autory, nepřepisuj 

slova/symboly na číslovky, neměň … za –/[] za () 

3. Pramenem popisu je celé provedení, proto hranaté 

závorky použij, jen když údaj doplníš z jiného zdroje, 

každý doplněný údaj zapiš do vlastní [] 

4. Úrovně popisu už neexistují, údaje se dělí na: povinné, 

povinné když, a ty ostatní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis údajů – změna 
 přesně tak, jak se vyskytují na provedení -  včetně chyb a překlepů 

(správný údaj jako varianta názvu nebo  poznámka), už žádné [sic] 

nebo [i.e. …] nebo vkládání písmen v [] 

 slova se nezkracují, pokud tak ovšem nejsou na prameni uvedena 

 číslovky se zapisují také přesně – nevynechávají se,  nepřepisují se 

na arabské číslice  

 psaní velkých písmen - podle gramatických pravidel daného jazyka, 

velkým písmenem začíná první slovo hlavního názvu, první slovo 

alternativního názvu a obvykle pak jména osob, korporací, akcí apod.  

 přesně i interpunkce - … a [] se již nenahrazuje – a () 

 symboly a značky přepisujeme přesně (pokud možno), vynechat lze 

jen typografické značky, které slouží jako oddělovače a nemění 

smysl a obsah údaje 

 jednopísmenné iniciály a akronymy se zapisují bez mezer 



Údaje o odpovědnosti – velká změna 

 ze stejného pramene jako hlavní název, případně z dalších preferovaných 

pramenů – tady žádné [] 

 na provedení není uveden žádný autor - nedohledáváme;  výjimkou jsou 

díla, jejichž tvůrce je obecně znám, pak autora doplníme do []; do [] také lze 

rozlišení funkce 

 zapisují se všichni autoři uvedení na preferovaném prameni popisu, neplatí 

pravidlo tří 

 vynechávají se tituly, oslovení, afiliace, kvalifikace a podobné výrazy; 

zapisují se jen jména/jména s uvedenou frází; ale rodové vztahy se 

nevynechávají, zůstávají součástí zápisu (junior, otec, apod.) 

 údaje o odpovědnosti se zapisují přesně, nevynechává se obvykle ani název 

originálu z uvedené fráze (zapisuje se pak selekčně jako unifikovaný 

název/autor-název/název originálu, přednost má vždy UN, 765 jen 

výjimečně) 

 původci uvedení pouze v copyrightu (např. významný překladatel podle 

národní interpretace) se zapisují do poznámky, nikoli v oblasti údajů o 

názvu a odpovědnosti 

 



!! schválená národní interpretace 
1. jsou-li autoři přímí i nepřímí (tj. údaje o odpovědnosti ) uvedeni na titulní 

stránce, zapíšeme je všechny jak do pole 245, tak do polí 100/700 jako selekční 
údaje (bez ohledu na počet uvedených autorů je vždy první z přímých autorů 
uveden v hlavním záhlaví) 

2. jsou-li na titulní stránce uvedeni pouze nepřímí autoři (tj. přispěvatelé, např. 
editor), zapíšeme je do 245 a 700 a přímé autory již nedohledáváme 

3. není-li na titulní stránce uveden žádný údaj o odpovědnosti, dohledáváme 
PŘÍMÉ (hlavní) autory v dalších pramenech popisu v tomto pořadí: obálka 
knihy, hlavička, rub titulní stránky, tiráž; pokud v některém prameni údaje 
najdeme, nehledáme už v dalším v pořadí (tj. údaj o autorech není na tit. s., není 
v hlavičce, je na rubu tit. s., už nehledáme další údaje v tiráži); zapíšeme je do 
polí 245 a 100/700 

4. pokud nejsou překladatelé HLAVNÍHO OBSAHU DÍLA (= nikoli tedy 
překladatelé resumé, jedné kapitoly, popisků k fotografiím apod.) a ilustrátoři 
(příp. fotografové) S VÝZNAMNÝM AUTORSKÝM PODÍLEM (=nikoli 
autor jedné ilustrace, autor zdobných prvků doprovázejících text, obálky apod.; 
u fotografů významný autorský podíl znamená, že v knize je obsaženo velké 
množství fotografií od jednoho nebo několika málo fotografů, nikoli velké 
množství fotografií pocházejících od různých osob, jako tomu bývá např. u 
turistických průvodců) uvedeni na titulní stránce, dohledáme je obdobně jako 
v bodu 3 a zapíšeme do polí 245 a 700 

 

 

 



Oblast nakladatelských údajů, údajů o 

vytvoření díla a údajů o autorských 

právech 
MARC 21/pole 264/opakovatelné – vše změna 

 nepublikované zdroje - povinný údaj: datum vytvoření díla 

 publikované zdroje - povinné údaje: místo vydání, jméno 

nakladatele a datum vydání; nejsou-li známy, pak jsou 

povinné  údaje o distribuci; nejsou-li známy ani údaje o 

distribuci, jsou povinnými příslušné údaje o výrobě 

 datum copyrightu je povinným údajem tehdy, pokud není 

známo ani datum vydání, ani datum distribuce; zapisuje se 

včetně symbolu © nebo ℗;  nelze-li symbol reprodukovat, 

zapíše se před datum příslušný výraz: copyright nebo 

fonogram 



Zjednodušeně: 

- povinné je vždy pole 264 s druhým indikátorem 1  

-  v případě, kdy je možno doplnit/odhadnout místo a 

datum vydání (alespoň stát a přibližné datum), není 

povinné zapisovat další údaje (distribuce, výroba), tj. 

další výskyty pole 264 

 
 ANO, VYHOVUJE 

 264 -1 $a[Německo?] : 

$b[nakladatel není 

známý], $c[1960?]  

 NE, NUTNO DALŠÍ ÚDAJE 

 264 -1 $a[Místo vydání není 

známé] : $b[nakladatel není 

známý], $c[datum vydání není 

známé] 

 



Zápis 

 údaje se přebírají z celého popisovaného provedení – 
primárně ze stejného pramene jako hlavní název 

 údaje z jiného zdroje či odvozené - každý do vlastní 
hranaté závorky, případně s otazníkem 

 údaje se zapisují přesně - nic se nezkracuje ani 
nevynechává (ani členy), neopravuje (správná podoba do 
poznámky) 

 datum ve formě chronogramu se zapisuje v celé frázi 
(fráze týkající se nakl. údajů, jinak doplnit do []) 

 datum vydání uvedené slovně či římskými číslicemi se 
přepisuje na arabské číslice 

 zápis údajů uvedených podle jiného kalendáře  - beze 
změn 



 předložky u místa vydání - vynechat jen v případě, že 
to nezmění gramatiku či význam 

 údaje ve více jazycích či písmech – první v jazyce 
hlavního názvu, jinak typograficky první 

 více míst vydání či jmen nakladatelů – v MZ povinné 
první místo a první jméno; obvykle zapíšeme všechna 
místa a jména 

  rozmezí dat - se spojovníkem natěsno 

 nelze opravdu nic zjistit – už žádné zkratky [S.l. : s.n.], 
ale: [Místo vydání není známé] : [nakladatel není 
známý] 

 fráze [datum vydání není známé] se nedoporučuje 
vůbec používat, vždy bychom měli doplnit nějaké 
přibližné datum vydání 

 



Přibližná data vydání  
Rok je známý/zjistitelný  [2013] 

      v poli 008: s2013 

Přibližný rok    [2013?] 
      v poli 008: s2013 

Jeden nebo druhý po sobě jdoucí rok [2010 nebo 2011] 
      v poli 008: q20102011 

Pravděpodobné rozmezí let  [mezi 1848 a 1902?] 
[zapisujeme vždy s otazníkem]  v poli 008: q18481902  

První nebo poslední možné datum [ne před 1788] 
     [doporučujeme spíše variantu   v 008 např.: q178818uu 

  „mezi“, tj. rozmezí let]        
     [ne po 1939] 

      v 008 např.: q18uu1939 

První i poslední možné datum    [mezi 21. říjnem 1899 a 3. březnem 1900] 

      v poli 008: q18991900 



Pole 264 - opakovatelné 

První indikátor: pořadí údajů 

 # Neuvádí se/první údaj 

 2 Dočasný údaj 

 3 Současný/poslední údaj 

Druhý indikátor: funkce 

 0 Vytvoření/vznik (nezveřejněná podoba) 

 1 Nakladatel 

 2 Distributor 

 3 Výrobce 

 4 Údaje o autorských právech (jen $c) 

Podpole 

 $a  Místo vydání, distribuce atd. (O) 

 $b Jméno nakladatele, distributora, atd. (O) 

 $c  Datum vydání, distribuce, atd. (O) 

 $3  Bližší určení dokumentu (NO) 



Příklady 
nepublikovaný zdroj 

264#0  $c2014 

zjištěný rok 

264#1 $aBrno :$bMOBA,$c[2002] 

 nakladatel nezjištěn 

264#1 $aVictoria, B.C. :$b[nakladatel není známý],$c1898 

 opsáno přesně včetně jména majitele nakladatelství 

264#1 $aV Praze ;$aa Litomyšli :$bLadislav Horáček - Paseka, 
$c2003 

tři výskyty pole 264 v jednom záznamu dosud vycházejícího 
zdroje  

264#1 $aPraha :$bSvoboda, n.p.,$c1964- 

26421  $31975-1989$aPraha :$bMladá fronta 

26431  $31990-$aPraha ;$aLitomyšl :$bPaseka 



více nakladatelů, opsáno přesně, odhad roku 

264#1 $aBrno :$bERA, s.r.o. :$bStátní památkový ústav v Brně ; 

$aOlomouc :$bStátní památkový ústav v Olomouci ;$aOstrava : 

$bStátní památkový ústav v Ostravě,$c[2001 nebo 2002] 

 všechny údaje zjištěny mimo popisované provedení 

264#1 $a[Boskovice] :$b[Věra Bergerová],$c[2010] 

tiskař v dalším výskytu pole s příslušným indikátorem 

264#1 $aV Praze :$bNákladem kněhkupectví I.L. 

Kobrova,$c1888 

264#3 $bNárodní knihtiskárna 

 tiskař v dalším výskytu pole s příslušným indikátorem 

264#1 $aMladá Boleslav :$bObec mladoboleslavská,$c1880 

264#3 $aRakovník :$bJ.L. Malý,$c1879 

 



na titulní stránce uvedeny všechny následující údaje 

264#1 $aPrag :$bA. Fritsch,$c1895 

264#2 $bIn Commission bei Fr. Řivnáč 

264#3 $bTiskem Dr. Ed. Grégra 

rok i copyright 

264#1 $aDen Haag :$bVoetnoot,$c2010 

264#4 $c©2004  

odhad roku a copyright 

264#1 $aPraha :$bNakladatelství Lidové noviny,$c[2014] 

264#4 $c©2014  

odhadnuté údaje 

264#1 $a[Česko?] :$b[nakladatel není známý],$c[mezi 1820 a 1899?] 

 odhad roku 

264#1 $aV Brně :$bKnihtiskárna benediktinů,$c[ne po 1880] 

 odhadnuté údaje 

264#1 $a[Německo] :$b[nakladatel není známý],$c[ne před 1977] 



Příklady – fyzický popis 

300 $a86 stran, 16 nečíslovaných listů obrazových příloh :$bilustrace ; 

$c21 cm 

  

300 $avii, 63 stran :$bilustrace, portréty ;$c14 cm +$e1 CD + 1 DVD 

  

300 $a2 svazky (viii, 388; ix, 362 stran) ;$c20 cm 

  

300 $a3 svazky (1288 stran) ;$c25 cm  

  

300 $apřibližně 600 stran :$bilustrace (některé barevné) ;$c15 x 25 cm 

  

300 $a450 stran v různém stránkování :$bmapy, plány ;$c30 cm +$e1 

vzorník barev (25 stran ; 21 cm) 



Příklady nových poznámek - 500 

500 $aSouběžný název z rubu titulní stránky 

500 $aSkutečným autorem díla je Josef Menzel 

500 $aOznačení vydání je chybné, správně je: Vydání páté 

 

500 $aVročení je chybné, správně má být: 2014 

[na titulní stránce, a tedy i v poli 264, je uvedeno 2041; v poli 008 
zapíšeme 2014] 

 

500 $aMísto vydání je správně: Kladno 

 [na titulní stránce, a tedy i v poli 264, je uvedeno Kldno] 

  

500 $aSprávné jméno autorky: Evonne Rezler 

 [na titulní stránce, a tedy i v poli 245, je uvedeno Yvonne Rezler] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Téma 2: 

Typ obsahu – média - nosiče 

 

336 Typ obsahu (povinné pro minimální záznam) 

337 Typ média 

338 Typ nosiče  (povinné pro minimální záznam) 

 

Náhrada obecného označení druhu dokumentů, které bylo 

součástí údajů o názvu a odpovědnosti (245$h). 

 

 



Příklad: tištěná publikace 

336 ## $atext$btxt$2rdacontent   (LDR/06=a) 

 

337 ## $abez média$bn$2rdamedia 

 

338 ## $asvazek$bnc$2rdacarrier 

 

 

 

 



Příklad: obrazová publikace* 

336 ## $atext$btxt$2rdacontent   (LDR/06=a) 

336 ## $astatický obraz$bsti$2rdacontent 

 

337 ## $abez média$bn$2rdamedia 

 

338 ## $asvazek$bnc$2rdacarrier 

 

*Pozn: dle stávající praxe LC se použije pro obrazové publikace 

obsahující uměleckou fotografii a reprodukce (např. obrazová 

publikace J. Lada…)  komiks 

 

 

 



Staré tisky - příklady 



Staré tisky - příklady 



Staré tisky - příklady 



RDA…  

Zuzana Hájková 

Jihočeská vědecká knihovna 

 v Českých Budějovicích 

hajkova@cbvk.cz 


