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Návestie
Kódované pozície
06 – Typ záznamu
Znak na pozícii typ záznamu obsahuje jednoznakový abecedný kód, ktorý sa používa
na odlíšenie záznamov MARC vytvorených pre rozličné typy obsahu a materiálu. Kód
sa používa aj na určenie vhodnosti a platnosti určitých údajov v zázname.
Mikroformy, bez ohľadu na to či ide o mikroformy originálov alebo kópií, sa
neidentifikujú odlišovacím kódom typu záznamu. Typ obsahovej charakteristiky
opísaný kódom je nadradený nad mikroformovú charakteristiku dokumentu/objektu.
Počítačové súbory sa identifikujú odlišným kódom typu záznamu, iba ak patria do
určitej kategórie elektronických zdrojov uvedených ďalej. Vo všetkých ostatných
prípadoch je typ obsahovej charakteristiky nadradený charakteristike počítačového
súboru dokumentu/objektu.
Určenie kódu pre viacdielne bibliografické entity (typy materiálu sú tie, ktoré sú
špecifikované pri hodnotách kódov a až t ďalej):
Dokumenty/objekty s niekoľkými formami materiálu
•
•
•

o (Súprava) – entita je vydaná ako jedna jednotka; žiadny typ materiálu
neprevažuje
p (Zmiešaný materiál) - entita je umelá zbierka; žiadny typ materiálu
neprevažuje nad iným typom a nepoužíva sa preň špecifický kód dominantný;
ostatné kódy – entita je zbierka, jeden typ materiálu je dominantný

Dokumenty/objekty s jednou formou materiálu
• akékoľvek okrem o alebo p – všetky prípady
19 – úroveň záznamu pre viaczväzkové diela
Úroveň záznamu, ku ktorej zdroj patrí a akékoľvek závislosti záznamu. Tieto
informácie uľahčia spracovanie záznamu v rozličných situáciách. Napríklad záznam
môže popisovať súbor jednotiek alebo môže popisovať časť súboru. Časť môže mať
len závislý názov, ktorý sa použije na identifikáciu, ktorá vyžaduje doplnkové
informácie na pochopenie kontextu.
# - nešpecifikované alebo neaplikovateľné
Rozdiel v úrovniach záznamu je pre konkrétny typ zdroja nešpecifikovaný alebo
neaplikovateľný.
a - súbor
Záznam popisuje súbor pozostávajúci z viacerých jednotiek.
b – časť s nezávislým názvom
Záznam popisuje zdroj, ktorý je časťou súboru a má názov, ktorý mu umožňuje
nezávislosť od súborného záznamu.
c – časť so závislým názvom
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Záznam popisuje zdroj, ktorý je časťou súboru a jej názov ju robí závislou od
súborného záznamu, aby bolo možné pochopiť kontext.
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BLOK 00X
006 – Pole fixnej dĺžky – Dodatočné charakteristiky materiálu
Hudba
00
Forma materiálu
01-02 Forma kompozície
fl – flamenco
Druhový termín, ktorý sa vzťahuje na štýl flamenco alebo „palos“ a ďalšie formy
piesní a tancov, ktoré pochádzajú z folklórnych tradícií španielskych Cigánov.
tl – teatro lirico
Použije sa pre väčšie množstvo špecifickejších termínov, ktoré popisujú španielske a
latinskoamerické hudobné divadlo: "tonadilla escénica", "fiestas de música",
"sainetes líricos", "entremeses cómico-lírico" atď.
vi – villanella
Characteristická forma španielskej cirkevnej a sekulárnej polyfónie v 16. až 18.
storočí. Cirkevné villanelly sa zvyčajne spievali pri významných obradoch (vrátane
Vianoc, kedy sa tieto piesne niekedy nazývali aj „pastorále“).
za – zarzuela
Termín používaný pre všetky hudobné hry od „fiestas de zarzuela“ zo 17. a 18.
storočia až po tzv. „modernú zarzuelu“ z polovice 19. do polovice 20. storočia.
03
Formát hudby
h – zborové party
Part diela pre zbor s časťami diela, ktoré spieva zbor s inštrumentálnym sprievodom
upraveným buď pre jeden alebo dva klávesové nástroje alebo bez sprievodu.
i – skrátený part
Part, v ktorom je počet melódií redukovaný na dve alebo niekoľko organizovaných
inštrumentálnych sekcií a často sperevádzaný jednotlivými hlasmi. Používa sa pre:
redukovaný part, krátky part.
j – part pre interpreta a dirigenta
Part redukovaný pre jediný nástroj, pre ktorý bol napísaný alebo pre potreby
dirigenta.
04
Hudobné party
05
Cieľoví používatelia
06
Forma dokumentu/objektu
07-12 Sprievodný materiál
13-14 Literárny text ku zvukovému záznamu
15
Nedefinované
16
Transpozícia a úprava
17
Nedefinované

007 – Pole fixnej dĺžky – Fyzický popis - Videozáznam
Pozícia 04 (formát videozáznamu)
s – disk blu-ray
Optický disk určený pre vysoko rozlíšené video a uchovávanie dát vyvinutý firmou
Sony/Phillips. Blu-ray využíva modro-fialový laser s nižšími vlnovými dĺžkami, čo
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umožňuje uchovávať väčšie množstvo dát na malom priestore. Vyžaduje špeciálny
prehrávač.

008 – Pole fixnej dĺžky – Knihy
Pozície 24-27 (Povaha obsahu)
y – ročenky
Referenčné publikácie vydávané raz za rok alebo menej ako raz za rok, ktoré
obsahujú články o výsledkoch alebo o podujatiach za konkrétny rok v rámci
špecifickej disciplíny alebo oblasti snaženia. Výročné správy, ktoré predstavujú
administratívny prehľad o činnosti organizácie, sem nepatria.
5 – kalendáre
Publikovaný systém organizovaných dní. Môžu to byť akademické kalendáre alebo
almanachy, kalendáre publikované korporáciami, napr. odborové organizácie,
knižničné asociácie atď.
6 – komiks/kreslený román
Prípady „sekvenčného umenia“, v ktorom sa príbeh (skutočný alebo fiktívny)
rozpráva pomocou obrázkov (často vo forme viacerých „panelov“ na jednej strane)
prezentovaných súbežne, ale ich čítanie je sekvenčné. Sprievodný text rozprávania
alebo dialógu tvorí neoddleiteľnú súčasť obrázkov.
008 – Pole fixnej dĺžky – Zdroje na pokračovanie
Pozícia 24 (Povaha celého diela)
y – ročenky
Referenčné publikácie vydávané raz za rok alebo menej ako raz za rok, ktoré
obsahujú články o výsledkoch alebo o podujatiach za konkrétny rok v rámci
špecifickej disciplíny alebo oblasti snaženia. Výročné správy, ktoré predstavujú
administratívny prehľad o činnosti organizácie, sem nepatria.
5 – kalendáre
Publikovaný systém organizovaných dní. Môžu to byť akademické kalendáre alebo
almanachy, kalendáre publikované korporáciami, napr. odborové organizácie,
knižničné asociácie atď.
6 – komiks/kreslený román
Prípady „sekvenčného umenia“, v ktorom sa príbeh (skutočný alebo fiktívny)
rozpráva pomocou obrázkov (často vo forme viacerých „panelov“ na jednej strane)
prezentovaných súbežne, ale ich čítanie je sekvenčné. Sprievodný text rozprávania
alebo dialógu tvorí neoddleiteľnú súčasť obrázkov.
Pozície 25-27 (Povaha obsahu)
y – ročenky
Referenčné publikácie vydávané raz za rok alebo menej ako raz za rok, ktoré
obsahujú články o výsledkoch alebo o podujatiach za konkrétny rok v rámci
špecifickej disciplíny alebo oblasti snaženia. Výročné správy, ktoré predstavujú
administratívny prehľad o činnosti organizácie, sem nepatria.
5 – kalendáre
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Publikovaný systém organizovaných dní. Môžu to byť akademické kalendáre alebo
almanachy, kalendáre publikované korporáciami, napr. odborové organizácie,
knižničné asociácie atď.
6 – komiks/kreslený román
Prípady „sekvenčného umenia“, v ktorom sa príbeh (skutočný alebo fiktívny)
rozpráva pomocou obrázkov (často vo forme viacerých „panelov“ na jednej strane)
prezentovaných súbežne, ale ich čítanie je sekvenčné. Sprievodný text rozprávania
alebo dialógu tvorí neoddleiteľnú súčasť obrázkov.
015 – Číslo národnej bibliografie
Kódy podpolí
$z – Zrušené/neplatné číslo národnej bibliografie (O)
Zrušené alebo neplatné číslo národnej bibliografie (struktura čísla alebo jeho
použitie).
015##$a06,A29,1122$z05,N51,1204$2dnb
[kód "dnb" je pre Deutsche Nationalbibliographie]
015 ##$a06,A29,0382$z05,A21,0597$z04,N48,0463$2dnb
[kód "dnb" je pre Deutsche Nationalbibliographie]

017 – Číslo copyrightu alebo zákonného deponátu
$z – Zrušené/neplatné číslo copyrightu alebo zákonného deponátu (O)
Každé zrušené/neplatné číslo je obsiahnuté v samostatnom výskyte podpoľa $z. Ak
neexistuje platné číslo, podpole $z môže byť použité jako jediné v zázname.
017

##$aM44120-2006$zM444120-2006
[Zdroj má správne aj neplatné číslo zákonného deponátu]

020 – Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

KONVENCIE ZÁPISU
Štruktúra čísla ISBN – Číslo ISBN prideľuje agentúra ISBN. Čísla ISBN prideľujú
monografickým publikáciám určené agentúry, ktoré sídlia v každej krajine –
účastníkovi programu. Číslo ISBN pozostáva z desiatich alebo trinástich číslic. 10miestne číslo ISBN obsahuje 4 skupiny návzájom od seba oddlené pomlčkami.
(Desiata číslica je kontrolná a používa sa pri automatickej validácii čísla; môže byť
vyjadrená číslami od 0 do 9 alebo písmenom X (namiesto arabskej číslice 10). 13miestne číslo ISBN obsahuje päť prvkov. Prvý prvok obsahuje 3 číslice prefixu EAN,
ktorý identifikuje knižný priemysel. Druhý prvok identifikuje krajinu alebo jazykovú
skupinu agentúry. Tretí prvok identifikuje prefix vydavateľa. Štvrtý prvok identifikuje
titul alebo konkrétne vydanie publikácie. Piaty prvok obsahuje kontrolnú číslicu.
Postupy validácie čísla ISBN pomocou výpočtu kontrolnej číslice a zaznamenávania
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pomlček sú uvedené v norme Informácie a dokumentácia - Medzinárodné
štandardné číslo knihy (ISBN) (ISO 2108). Opis štruktúry čísla ISBN a pokyny na
zápis vysvetľujúcich informácií sa nachádzajú v Library of Congress Rule
Interpretations, ktoré sú dostupné v Cataloging Distribution Service, Library of
Congress.
Triedy čísel ISBN – Čísla ISBN môžu byť pre katalogizovanú jednotku platné,
zrušené, neplatné z hľadiska štruktúry alebo použitia. Nasledujúce konvencie sa
používajú na výber príslušného podpoľa pre číslo ISBN.
Platné číslo ISBN - Platné číslo ISBN je také, ktoré má správnu dĺžku, štruktúru
a kontrolnú číslicu a je použiteľné pre katalogizovanú jednotku. Platnosť čísla ISBN
konkrétnej bibliografickej jednotky zvyčajne súvisí s praxou katalogizujúcej agentúry
vo vzťahu k počtu katalogizovaných záznamov. Ak jeden záznam reprezentuje viac
než jednu prezentáciu, napr. viazaný výtlačok a brožovaný výtlačok, obidve čísla
ISBN sú platné. Ak jeden záznam reprezentuje viaczväzkovú monografiu, ISBN
súboru a jednotlivých zväzkov, sú platné. Ak jedne záznam popisuje hlavnú časť
a suplementy bibliografickej jednotky, všetky ISBN sú platné. V prípade viacerých
platných čísel ISBN vyskytujúcich sa v jednom zázname, sa zvyčajne uvedú
kvalifikátory na odlíšenie jednotlivých ISBN. V období prechodu z 10-miestneho čísla
ISBN na 13-miestne (2005-2007) niektoré bibliografické agentúry uvádzali 13miestne i 10-miestne ISBN tej istej jednotky v opakovaných výskytoch poľa 020.
V takýchto prípadoch sa na rozlíšenie 10-miestneho a 13-miestneho ISBN
nepoužívajú vysvetlivky v okrúhlych zátvorkách.
Zrušené číslo ISBN - Číslo ISBN sa považuje za zrušené, ak ho za také označí
vydavateľ.
Číslo ISBN neplatné z hľadiska štruktúry - Číslo ISBN sa považuje za štrukturálne
neplatné, ak je nesprávna jeho dĺžka alebo štruktúra, alebo hodnota kontrolnej číslice
nezodpovedá výpočtu podľa príslušného vzorca.
Číslo ISBN neplatné z hľadiska použitia - Číslo ISBN sa považuje za neplatné
z hľadiska použitia vtedy, ak sa vyskytuje na bibliografickej jednotke, ale zároveň sa
zistí, že rovnaké číslo sa použilo pre iný zdroj. ISBN sa považuje za neplatné
z hľadiska použitia, pokiaľ nie je priamo použité pre bibliografickú jednotku
reprezentovanú konkrétnym záznamom. Neplatnosť z hľadiska použitia zvyčajne
súvisí s praxou katalogizujúcej agentúry vo vzťahu k počtu katalogizovaných
záznamov. Napríklad ak existuje záznam popisujúci viaczväzkové dielo a zároveň
existujú záznamy pre jednotlivé zväzky, ISBN súboru sa považuje za neplatné
z hľadiska použitia, ak sa uvedie v záznamoch o zväzkoch. Iba číslo ISBN použité na
entite, ktorá je reprezentovaná konkrétnym záznamom, sa považuje za platné
v danom zázname.
022 – Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN)
Kódy podpolí
$l - ISSN-L (NO)
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Číslo ISSN, ktoré návzajom prepája rozličné verzie nosičov zdrojov na pokračovanie.
ISSN-L sa môže generovať pri zobrazení.
022

0#$a1234-1231$l1234-1231

$m – Zrušené ISSN-L (O)
Zrušené číslo ISSN-L, ktoré súvisí so zdrojom. Každé zrušené číslo ISSN-L sa
zaznamená v samostatnom podpoli $m. ISSN-L (zrušené) sa múže generovať pri
zobrazení.
022

0#$a1560-1560$l1234-1231$m1560-1560

KONVENCIE ZÁPISU
Štruktúra čísla ISSN - Číslo ISSN je údaj prideľovaný agentúrou. Čísla ISSN sa
prideľujú zdrojom na pokračovanie národnými centrami pod záštitou siete ISSN. Údaj
ISSN pozostáva z ôsmich číslic, ktoré pozostávajú z dvoch skupín po štyroch
čísliciach, oddelených pomlčkou. Posledná ôsma číslica je kontrolnou číslicou, ktorá
sa používa pri kontrole platnosti pomocou počítača; je to číslo od 0 do 9 alebo veľké
písmeno X (ako arabské číslo 10). Opis štruktúry ISSN a postup overovania platnosti
ISSN pomocou kalkulácie s kontrolnou číslicou je v norme Medzinárodné štandardné
číslovanie seriálov (ISSN) (ISO 3297).
Interpunkcia - Pole 022 nekončí bodkou.
Konštanty zobrazenia
[asociovaná s obsahom podpoľa $a]
ISSN
[asociovaná s obsahom podpoľa $l]
ISSN-L
[asociovaná s obsahom podpoľa $m]
ISSN-L (zrušené)
[asociovaná s obsahom podpoľa $y]
ISSN (nesprávne)
[asociovaná s obsahom podpoľa $z]
ISSN (zrušené)

034 – Kódované kartografické matematické údaje
Kódy podpolí
$r – Vzdialenosť od Zeme (NO)
Vzdialenosť nebeských telies, napr. planét alebo hviezd, od Zeme v svetelných
rokoch v hviezdnych atlasoch.
$x – Začiatočný dátum (NO)
Začiatok časového úseku údajov, v ktorom sa popisujú súradnice. Dátum je
štrukturovaný vo forme RRRMMDD. Ak sa nezaznamená žiaden dátum, predpokladá
sa, že informácie o súradniciach sú súčasné.
$y – Konečný dátum (NO)
Koniec časového úseku údajov, v ktorom sa popisujú súradnice. Dátum je
štrukturovaný vo forme RRRMMDD. Ak sa nezaznamená žiaden dátum, predpokladá
sa, že informácie o súradniciach sú súčasné.
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034 ##$dE0110000$eE0320000$fN0690000$gN0550000$x17210000$y19171200$2[code for Hammond
atlas of world history]
034 ##$dE0110000$eE0240000$fN0690000$gN0550000$x19171200 $2[code for The statesman's yearbook]
[Súradnice Švédska zobrazujú obdobie, kedy Fínsko bolo súčasťou Švédska a pootm sa oddelilo]

$z – Meno mimozemského telesa (NO)
Meno planéty alebo iného mimozemského telesa špecifikované vtedy, keď údaje
o súradniciach v podpoliach $d, $e, $f a $g nepopisujú entitu na Zemi.
034 ##$dW113.0000$eW113.0000$fN000.0000$gN000.0000$zMars $2[code for Mars Global
Surveyor]

$2 - Zdroj (NO)
Kód MARC, ktorý identifikuje zdroj dát zaznamenaných v poli 034. Ak sa
zaznamenávajú rôzne zdroje, musia sa použiť samostatné polia. Zdrojom kódu je
MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
041 – Kód jazyka
Prvý indikátor
Signalizácia prekladu
# - Neposkytli sa žiadne informácie
Neposkytli sa informácie o tom, či jednotka je prekladom alebo obsahuje preklad.
041 ##$aeng$afre$aswe
Jednotka obsahuje text v angličtine, francúzštine a švédčine.
041 ##$adut$afre$ager $aita$aspa$beng
Jednotka obsahuje text v holandčine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine. Resumé je
v angličtine.

Kódy podpolí
$b – Kód jazyka zhrnutia alebo abstraktu (O)
Jazyky sa zaznamenávajú podľa anglickej abecedy.
Pri textových zdrojoch sa zaznamená jazyk resumé bez ohľadu na to, či v podpoli
$a je uvedený rovnaký jazyk.
008/35-37
041

eng
0#$aeng$bfre $bger$bspa
[Text je v angličtine s francúzskym, nemeckým a španielskym resumé.]

Pri hudbe podpole $b obsahuje kódy jazykov sprievodných materiálov zvukových
záznamov, ak sprievodný materiál obsahuje resumé obsahu nehudobného
zvukového záznamu alebo resumé piesní alebo iných vokálnych diel (nie preklady
textov) obsiahnutých v hudobných zvukových záznamoch.
$j – Kód jazyka titulkov (O)
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Kód (kódy) jazyka titulkov (otvorených alebo skrytých pre sluchovo postihnutých
používateľov).
041 1#$aeng$bger $jger
[Video v angličtine obsahuje benecké resumé na obale a nemecké titulky.]

047 – Kód formy hudobnej skladby
Druhý indikátor
Zdroj kódu
# - Kód hudobnej skladby MARC
7 – Zdroj špecifikovaný v podpoli $2
Kódy podpolí
$2 – Zdroj kódu (NO)
Kód, ktorý identifikuje zdroj, z ktorého sa prevzal kód hudobnej skladby. Zdrojom
kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý udržuje Kongresová
knižnica.
008/19-20 rc
047
#7$argg$2[kód pre riadený zoznam]
008/19-20 ||
047
#7$ahum$2[kód pre riadený zoznam]

048 – Kód počtu hudobných nástrojov alebo hlasov
Druhý indikátor
Zdroj kódu
# - Kód MARC
7 – Zdroj špecifikovaný v podpoli $2
Zdroj kódu nástrojov a hlasov použitý v poli.
# - Kód MARC
Zdrojom kódu je Kódovník MARC 21 pre nástroje a hlasy.
7 – Zdroj špecifikovaný v podpoli $2
Zdroj kódu pre nástroje a hlasy je uvedený v podpoli $2.
048
048

#7$bvso01$atth01$atch01$akor01$2[kód pre riadený zoznam]
[Pre soprán a kontinuo s teorbou, chittaronu a organ]
#7$apcg01$apct01$apxy02$apta01$2[kód pre riadený zoznam]
[pre súbor congy, krotalóny, dva xylofóny a tably]

Kódy podpolí
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$2 – Zdroj kódu (NO)
Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý udržuje
Kongresová knižnica.
080 – Medzinárodné desatinné triedenie (MDT)
Indikátory
Prvý indikátor – Typ vydania
# - Neposkytli sa žiadne informácie
0 - Úplné vydanie
1 – Skrátené vydanie
Indikátor označuje, či číselná notácia je prevzatá z úplného alebo skráteného
vydania. V podpoli $2 sa uvedie aktuálne poradie vydania.
# - Neposkytli sa žiadne informácie
0 - Úplné vydanie
Číselná notácia je prevzatá z úplného vydania.
1 - Skrátené vydanie
Číselná notácia je prevzatá zo skráteného vydania.
Druhý indikátor - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
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POLIA X00-X30
X00 – Osobné mená-Všeobecné informácie
Kódy podpolí
Názvová časť:
$i – Informácie o vzťahu (O) [700]
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
245
00$aTriumph :$bfor concert band /$cby Michael Tippett.
700 1#$iparaphrase of (work)$aTippett, Michael,$d 1905-1998.$tMask of time.
Zobrazenie:
Triumph : for concert band / by Michael Tippett.
Paraphrase of Tippett, Michael, 1905-1998. Mask of time.
245 00$aAlice in Wonderland, or, What's a nice kid like you doing in a place like this? /$cHannaBarbera Productions.
700 1#$iparody of (work)$aCarroll, Lewis,$d1832-1898.$t Alice's adventures in Wonderland.
Zobrazenie:
Alice in Wonderland, or, What's a nice kid like you doing in a place like this? / Hanna-Barbera
Productions.
Parody of Carroll, Lewis, 1832-1898. Alice's adventures in Wonderland.

$x – Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO) [700/800]
Číslo ISSN pre titul seriálu uvedené v názvovej časti poľa pre meno/názov. Číslo
ISSN je úpdajový prvok pridelený agentúrou. Čísla ISSN sa prideľujú seriálovým
publikáciám národnými centrami pod záštitou siete ISSN.
Riadiace podpolia:
$w – Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O) [800]
Popis podpoľa pozri Príloha A
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A
$3 – Špecifikované materiály (NO) [600/700/800]
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
X10 – Korporatívne meno-Všeobecné informácie
Kódy podpolí
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$i - Informácie o vzťahu (O) [710]
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
Názvová časť:
$x - Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO) [710/810]
Číslo ISSN pre titul seriálu uvedené v názvovej časti poľa pre meno/názov. Číslo
ISSN je úpdajový prvok pridelený agentúrou. Čísla ISSN sa prideľujú seriálovým
publikáciám národnými centrami pod záštitou siete ISSN.
Riadiace podpolia:
$w - Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O) [810]
Popis podpoľa pozri Príloha A
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A
$3 - Špecifikované materiály (NO) [610/710/810]
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
X11 – Meno zhromaždenia-Všeobecné informácie
Kódy podpolí
$i - Informácie o vzťahu (O) [711]
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
Názvová časť:
$x - Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO) [711/811]
Číslo ISSN pre titul seriálu uvedené v názvovej časti poľa pre meno/názov. Číslo
ISSN je úpdajový prvok pridelený agentúrou. Čísla ISSN sa prideľujú seriálovým
publikáciám národnými centrami pod záštitou siete ISSN.
Riadiace podpolia:
$w - Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O) [811]
Popis podpoľa pozri Príloha A
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A
$3 - Špecifikované materiály (NO) [611/711/811]
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
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X30 – Unifikované názvy-Všeobecné informácie
Kódy podpolí
$i - Informácie o vzťahu (O) [730]
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
Názvová časť:
$x - Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO) [730/830]
Číslo ISSN pre titul seriálu uvedené v názvovej časti poľa pre meno/názov. Číslo
ISSN je úpdajový prvok pridelený agentúrou. Čísla ISSN sa prideľujú seriálovým
publikáciám národnými centrami pod záštitou siete ISSN.
Riadiace podpolia:
$w - Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O) [830]
Popis podpoľa pozri Príloha A
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A
$3 - Špecifikované materiály (NO) [630/730/830]
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
830

#0$31980:$aDHEW publication,$x0090-0206.

$4 – Kód role (O) [630]
MARC kód, ktorý špecifikuje vzťah medzi unifikovaným názvom a opisovanými
materiálmi. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý
udržuje Kongresová knižnica.
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BLOK 1XX
100 – Hlavný vstup-Osobné meno
Kódy podpolí
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Opis podpoľa pozri v X00 – Osobné mená-Všeobecné informácie
110 – Hlavný vstup-Korporatívne meno
Kódy podpolí
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Opis podpoľa pozri v X10 – Korporatívne meno-Všeobecné informácie
111 – Hlavný vstup-Meno zhromaždenia
Kódy podpolí
$j – Relačný pojem (O)
Opisuje vzťah medzi menom a dielom.
611

20$aStour Music Festival.$bOrchestra,$jdepicted.

$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Opis podpoľa pozri v X11 – Meno zhromaždenia-Všeobecné informácie

130 – Hlavný vstup-Unifikovaný názov
Kódy podpolí
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Opis podpoľa pozri v X30 – Unifikované názvy-Všeobecné informácie
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BLOK 2XX
240 – Unifikovaný názov
Kódy podpolí
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Opis podpoľa pozri v X30 – Unifikované názvy-Všeobecné informácie
257 – Krajina produkujúcej entity (O)
Názov alebo skratka názvu krajiny, v ktorej je sídlo výrobcu (produkujúcej entity)
archívneho zdroja.
Kódy podpolí
$a – Krajina produkujúcej entity (O)
Môže obsahovať skratku [S.l.], ak nie je krajina známa.
$2 - Zdroj (NO)
Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý udržuje
Kongresová knižnica.
257 ##$aFrance$aGermany $aItaly$2naf
257 ##$aUnited States$2naf
257 ##$aItaly$2naf
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BLOK 3XX
3XX – Polia pre fyzický popis a pod. – Všeobecné informácie
336 – Typ obsahu (O)
Forma komunikácie, pomocou ktorej je vyjadrené dielo. Používa sa v spojení
s Návestím pozícia 06 (Typ záznamu), ktorá označuje všeobecný druh obsahu
zdroja. Údaje v poli 336 umožňujú vyjadrenie špecifickejšieho typu obsahu
a typov obsahu z rôznych zoznamov.
Viaceré druhy obsahu z rovnakého zdrojového slovníka alebo kódovníka sa
môžu zaznamenať v tom istom poli v samostatných výskytoch podpoľa $a
(Termín typu obsahu) alebo podpoľa $b (Kód typu obsahu). Termíny prevzaté
z rozličných zdrojových slovníkov sa zaznamenajú v samostatných výskytoch
poľa.
Indikátory
Prvý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Druhý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Kódy podpolí
$a – Termín typu obsahu (O)
Typ obsahu popisovaného diela.
336 ##$aperformed music$2marccontent
336 ##$atwo-dimensional moving image$2marccontent

$b – Kód typu obsahu (O)
Kód reprezentujúci typ obsahu popisovaného diela.
336 ##$bprm$2marccontent
336 ##$btxt$2marccontent $3liner notes

$2 - Zdroj (NO)
MARC kód, ktorý identifikuje zdroj termínu alebo kódu použitého na zaznamenanie
informácií o type obsahu. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií
popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
336 ##$btdm$2marccontent

$3 - Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
336 ##$atext$2marccontent $3liner notes
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$6 - Prepojenie (NO)
Popis podpoľa pozri príloha A
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa (O)
Popis podpoľa pozri príloha A
337 – Typ média (O)
Typ média odráža všeobecný typ sprostredkujúceho zariadenia, ktoré sa
požaduje na zobrazenie, prehrávanie atď. obsahu zdroja. Používa sa ako
alternatíva alebo doplnok ku kódovanámu vyjadreniu Typ média v poli 007/00
(Kategória materiálu). Informácie v poli 337 umožňujú označiť špecifickejšie typy
médií a typy médií z rôznych zoznamov.
Viaceré typy médií z rovnakého zdrojového slovníka alebo kódovníka sa môžu
zaznamenať v tom istom poli v samostatných výskytoch podpoľa $a (Termín
typu média) alebo podpoľa $b (Kód typu média). Termíny prevzaté z rozličných
zdrojových slovníkov sa zaznamenajú v samostatných výskytoch poľa.
Indikátory
Prvý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Druhý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Kódy podpolí
$a – Termín typu média (O)
Termín na označenie kategórie média použitý na vyjadrenie obsahu zdroja.
337 ##$aaudio$2marcmedia
337 ##$avideo$2marcmedia

$b – Kód typu média (O)
Kód na označenie kategórie média použitý na vyjadrenie obsahu zdroja.
337 ##$ba$2marcmedia
337 ##$bu$2marcmedia $3liner notes

$2 - Zdroj (NO)
MARC kód, ktorý identifikuje zdroj termínu alebo kódu použitého na zaznamenanie
informácií o type média. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií
popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
337 ## $bv$2marcmedia

$3 - Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
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337 ## $aunmediated$2marcmedia $3liner notes

$6 - Prepojenie (NO)
Popis podpoľa pozri príloha A
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa (O)
Popis podpoľa pozri príloha A
338 – Typ nosiča (O)
Typ nosiča odráža formát použitý na uchovanie média a umiestnenie nosiča
v kombinácii s typom média (čo označuje sprostredkujúce zariadenie
požadované na zobrazenie, prehrávanie atď. obsahu zdroja). Použije sa ako
alternatíva alebo doplnok ku kódovanému vyjadreniu typu nosiča v poli 007/01
(Špecifické označenie materiálu). Informácie v poli 337 umožňujú označiť
špecifickejšie typy nosičov a typy nosičov z rôznych zoznamov.
Viaceré typy nosičov z rovnakého zdrojového slovníka alebo kódovníka sa môžu
zaznamenať v tom istom poli v samostatných výskytoch podpoľa $a (Termín
typu nosiča) alebo podpoľa $b (Kód typu nosiča). Termíny prevzaté z rozličných
zdrojových slovníkov sa zaznamenajú v samostatných výskytoch poľa.
Indikátory
Prvý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Druhý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Kódy podpolí
$a – Termín typu nosiča (O)
Termín na označenie kategórie nosiča použitý na vyjadrenie obsahu zdroja.
338 ##$aaudio disc$2marccarrier
338 ##$avideo disc$2marccarrier

$b – Kód typu nosiča (O)
Kód na označenie kategórie nosiča použitý na vyjadrenie obsahu zdroja.
338 ##$bad$2marccarrier
338 ##$bvd$2marccarrier

$2 - Zdroj (NO)
MARC kód, ktorý identifikuje zdroj termínu alebo kódu použitého na zaznamenanie
informácií o type nosiča. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií
popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
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338 ##$bub$2marccarrier $3liner notes

$3 - Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
338 ##$asheet$2marccarrier $3liner notes

$6 - Prepojenie (NO)
Popis podpoľa pozri príloha A
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa (O)
Popis podpoľa pozri príloha A
363 – Normalizovaný dátum a sekvenčné označenie (O)
Prvý indikátor
Začiatočný/konečný dátum
# - Neposkytli sa žiadne informácie
0 - Začiatok
1 - Ukončenie
Kódy podpolí
$a – Prvá úroveň enumerácie (NO)
$b – Druhá úroveň enumerácie (NO)
$c – Tretia úroveň enumerácie (NO)
$d – Štvrtá úroveň enumerácie (NO)
$e - Piata úroveň enumerácie (NO)
$f - Šiesta úroveň enumerácie (NO)
$g – Alternatívna schéma číslovania, prvá
úroveň enumerácie (NO)
$h - Alternatívna schéma číslovania,
druhá úroveň enumerácie (NO)
$i – Prvá úroveň chronológie (NR)

Druhý indikátor
Stav vydávania
# - Nešpecifikované
0 - Uzavretý
1 - Otvorený

$j - Druhá úroveň chronológie (NR)
$k - Tretia úroveň chronológie (NR)
$l - Štvrtá úroveň chronológie (NR)
$m - Alternatívna schéma číslovania,
chronológie (NR)
$u – Prvá úroveň textového označenia
(NR)
$v – Prvá úroveň chronológie, vydávanie
(NR)
$x – Neverejná poznámka (R)
$z – Verejná poznámka (R)
$6 - Prepojenie (NR)
$8 - Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
(NR)

DEFINÍCIA POĽA
Číselné, abecedné a/alebo štandardizované označenie dátumu použité
v bibliografickej jednotke, ktoré identifikuje jej časti a poukazuje na vzťah častí k
celku.
PRAVIDLÁ APLIKÁCIE OPISNÝCH ZNAKOV
INDIKÁTORY
Prvý indikátor – Začiatočný/konečný dátum
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Indikátor označuje, či údaje zaznamenané v poli sú začiatočnou alebo konečnou
informáciou o sekvencii. Dvojica začiatok/koniec sa prepája pomocou podpoľa $8.
Ak je hodnota prvého indikátora 1, druhý indikátor bude mať hodnotu 0.
# - Neposkytli sa žiadne informácie
0 - Začiatok
1 - Ukončenie
Druhý indikátor – Stav vydavánia
Indikátor označuje, či sekvencia publikácie stále vychádza alebo či je uzavretá.
Ak je hodnota druhého indikátora 0 a nie je prítomné označenie ukončenia, pole
špecifikuje jediné číslo. Ak je hodnota druhého indikátora 1, nebude sa
zaznamenávať ukončenie a údaj zostane otvorený. Ak má druhý indikátor hodnotu 0
a existuje ukončenie, pole špecifikuje začiatok uzavretého údaja.
# - Nešpecifikované
0 - Uzavretý
Sekvencia publikácie sa ukončila a ďalej nevychádza.
1 - Otvorený
Sekvencia publikácie pokračuje vo vydávaní.
KÓDY PODPOLÍ
$a - Prvá úroveň enumerácie
Najvyššia úroveň enumerácie.
$b - Druhá úroveň enumerácie
$c - Tretia úroveň enumerácie
$d - Štvrtá úroveň enumerácie
$e - Piata úroveň enumerácie
$f - Šiesta úroveň enumerácie
$g - Alternatívna schéma číslovania, prvá úroveň enumerácie
Najvyššia úroveň alternatívnej schémy číslovania.
$h - Alternatívna schéma číslovania, prvá úroveň enumerácie
$i – Prvá úroveň chronológie
Najvyššia úroveň chronológie.
$j - Druhá úroveň chronológie
$k - Tretia úroveň chronológie
$l - Štvrtá úroveň chronológie
$m – Alternatívna schéma číslovania, chronológie
Najvyššia úroveň alternatívnej schémy chronológie.
$u - Prvá úroveň textového označenia
Textové informácie spojené s enumeráciou a chronológiou.
$v - Prvá úroveň chronológie, vydávanie
Pre jednotky, ktoré zaznamenajú pokrytie podpoli $i (Prvá úroveň chronológie), ak je
dátum vydania iný.
$x – Neverejná poznámka
Používa sa na poznámky o začiatočnom a konečnom dátume. Poznámka sa
nezaznamená vo forme vhodnej pre verejné zobrazenie. Verejná poznámka sa
zapíše do podpoľa $z (Verejná poznámka).
$z – Verejná poznámka
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Poznámka sa zaznamená vo forme vhodnej na verejné zobrazenie a obsahuje
informácie, ktoré nie je možné uviesť v žiadnom inom podpoli. Neverejná poznámka
sa zaznamená do podpoľa $x (Neverejná poznámka).
$6 - Prepojenie
Popis podpoľa pozri príloha A
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
Popis podpoľa pozri príloha A
362
363
362
363
362
363
363
110
245
362
363
363
245
362
363
363
110
245
362
363
363
130
245
780
362
363

0#$aNachgewiesen 2004 01$i2004
0#$a15.2005,2 01$a15$b2$i2005
0#$a1949(1951); 1956(1959) nachgewiesen
00$81.1\x$i1949$v1951
10$81.2\x$i1956$v1959
2#$aUnited Nations$0(DE-101b)333-5
00$aUN monthly chronicle$cUnited Nations Office of Public Information
0#$a1.1964 - 19.1982,5
00$81.1\x$a1$i1964
10$81.2\x$a19$b5$i1982
00$aVolkszeitung$bsozialdemokratisches Organ für die Provinz Rheinhessen und die
Mainspitze
0#$a15.1904,2.Apr. - 44.1933,29.Apr.; damit Ersch. eingest.
00$81.1\x$a15$i1904$jApr$k2
10$81.2\x$a44$i1933$jApr$k29
2#$aNordrhein-Westfalen$bLandtag$0(DE-101b)2029522-4
00$aRegister zu den Verhandlungen des Landtags / Landtag Nordrhein-Westfalen$bin der
... Wahlperiode
0#$aWahlper. 2.1950/54(1955) - 11.1990/95(1996)
00$81.1\x$uWahlper.$a2$i1950/54$v1955
10$81.2\x$a11$i1990/95 $v1996
##$aJournal of polymer science / B
00$aJournal of polymer science$nB, Polymer physics
00$tJournal of polymer science / Polymer physics edition$w(DE-600)220649-3
0#$a24.1986,2 01$a24$b2$i1986

KONVENCIE ZÁPISU
Otázne alebo neznáme začiatočné dátumy – Ak je začiatočný dátum otázny alebo
neznámy, môže sa vynechať a zaznamená sa len konečný dátum.
Poradie podpolí – Podpole $8 Prepojenie a sekvenčné číslo poľa, pokiaľ sa použije,
sa zaznamená ako prvé v poli.
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BLOK 4XX
490 – Údaj o edícii (O)
DEFINÍCIA A OBSAH POĽA
Údaj o edícii.
Pole 490 neslúži na tvorbu pridaných vstupov pre názov edície. Ak sa
v bibliografickom zázname použije pole 490 a zároveň je potrebné vytvoriť
pridaný vstup pre názov edície, zaznamená sa jedno zo zodpovedajúcich polí
pre pridané vstupy edície (polia 800-830) v tom istom bibliografickom zázname.
INDIKÁTORY
Prvý indikátor – Politika sledovania edície
Indikátor označuje, či edícia nemá príslušný pridaný vstup (nie je sledovaná) alebo
má zodpovedajúci pridaný vstup zaznamenaný v poliach 800-830.
0 - Edícia nie je sledovaná
Pre edíciu sa nepožaduje pridaný vstup.
490

0#$aPelican books
[V zázname nie je žiadne z polí 800-830.]

1 – Edícia je sledovaná
Ak sa použije hodnota 1, do bibliografického záznamu sa zahrnie príslušné pole 800830, ktoré poskytne pridaný vstup pre názov edície.
490 1#$aUniform crime reports
830 #0$aUniform crime reports (Washington, D.C.)
[Stanovená forma zápisu edície obsahuje kvalifikátor zapísaný v zátvorkách.]
490 1#$aDepartment of the Army pamphlet ;$v27-50
830 #0$aDA pam ;$v27-50.
[Stanovená forma edície je odlišná od formy uvedenej v jednotke.]
490
830

1#$aPediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4
#0$aPediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4.

Druhý indikátor - Nedefinovaný
Nedefinovaný indikátor obsahuje prázdnu hodnotu (#).
KÓDY PODPOLÍ
$a – Údaj o edícii (O)
Názov edície môže obsahovať údaj o zodpovednosti alebo ďalšie názvové
informácie.
490 1#$aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics
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830 #0$aBulletin (United States. Bureau of Labor Statistics)
490
490
490
490

1#$3v. 9-<10> :$aMPCHT art and anthropological monographs ;$vno. 35
1#$aDetroit area study, 1971 : social problems and social change in Detroit ;$vno. 19
1#$aPolicy series / CES ;$v1
1#$31972/73-1975-76 :$aResearch report / National Education Association Research

$x – Medzinárodné štandardné číslo seriálu – ISSN (O)
Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) pre edíciu sa uvádza v údaji o edícii.
Číslo ISSN je údaj prideľovaný agentúrou. Čísla ISSN sa prideľujú zdrojom na
pokračovanie národnými centrami pod záštitou siete ISSN.
490
490

0#$aLife series $x0023-6721
1#$aMémoire du BRGM,$x0071-8246 ;$vno 123

Opakovateľné pri zaznamenaní ISSN pre edíciu a podedíciu.
490 1#$aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101$aSer. B, Human geography,$x0076-1478
;$v48
830 #0$aLund studies in geography,$nSer. B.$pHuman geography,$x0076-1478 ;$v5
830 #0$aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101

Poznámka: Ak záznam obsahuje číslo ISSN edície, ale neobsahuje údaj o edícii,
číslo ISSN sa zaznamená v poli 500 Všeobecná poznámka.
500

##$a"ISSN 0399-3388."

$3 - Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
490
830

1#$3<1981->: $aReference works
#0$aReference works.

HISTÓRIA OPISNÉHO ZNAKU
Do roku 2009 sa na zápis údaja o názve edície používalo pole 440, ak
zaznamenávaná forma a sledovaná forma boli rovnaké. Pole 490 sa v takomto
prípade nepoužilo. Ak zaznamenávaná forma a sledovaná forma boli odlišné,
zaznamenávaná forma sa zapísla do poľa 490 s hodnotou 1 (Edícia sledovaná
odlišne). Sledovaná forma sa zapísala do poľa bloku 8XX. Od roku 2009 sa pole 440
nepoužíva a zaznamenávaná forma názvu edície sa zapíše do poľa 490 a sledovaná
forma do poľa bloku 8XX aj v takom prípade, ak sú obidve formy rovnaké.
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BLOK 5XX
502 – Poznámka o dizertácii (R)
DEFINÍCIA A OBSAH POĽA
Pole môže obsahovať stupeň, o aký sa autor uchádza, názov inštitúcie alebo
fakulty, rok, kedy bol stupeň priznaný a identifikátor dizertácie. Informácie
o dizertácii sa môžu zaznamenať ako celok v podpoli $a alebo sa môžu rozdeliť
do jednotlivých podpolí.
Kódy podpolí
$a – Poznámka o dizertácii (NO)
$b – Typ stupňa (NO)
$c – Názov udeľujúcej inštitúcie (NO)
$d – Rok priznania stupňa (NO)

$g – Rôzne informácie (O)
$o – Identifikátor dizertácie (O)
$6 - Prepojenie (NO)
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa (O)

$b – Typ stupňa
Stupeň, o aký sa autor uchádza.
502

##$bPh.D$cUniversity of Louisville$d1997.

$c – Názov udeľujúcej inštitúcie
502

##$bM.A.$cInternational Faith Theological Seminary, London$d2005.

$d – Rok priznania stupňa
502

##$bM.A.$cMcGill University$d1972$gInaugural thesis.

$g – Rôzne informácie
Údaje, ktoré nie je možné zaznamenať do iného definovaného podpoľa.
502 ##$gKarl Schmidt's thesis$bDoctoral$cLudwig-Maximilians-Universität, Munich $d1965.

$o – Identifikátor dizertačnej práce
Identifikátor pridelený dizertačnej práci za účelom jej identifikácie. Existujú lokálne
alebo globálne identifikátory.
502 ##$aHeidelberg, Phil. F., Diss. v. 1. Aug. 1958 (Nicht f. d. Aust.)$oU 58.4033.

506 – Poznámka o obmedzeniach prístupu (O)
Prvý indikátor - Obmedzenie
Indikátor označuje, či sú materiály prístupné s obmedzením alebo bez obmedzenia.
# - Neposkytli sa žiadne informácie
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0 – Bez obmedzenia
Pole potvrdzuje neprítomnosť obmedzení prístupu
506 0#$aAccess copy available to the general public.$fUnrestricted$2star$5MH

1 – Obmedzený prístup
Pole definuje obmedzenia prístupu k niektorým alebo ku všetkým popisovaným
materiálom.
506

1#$aAvailable to subscribing member institutions only.
[Elektronický časopis s obmedzeným prístupom.]

Kódy podpolí
$f – Štandardizovaná terminológia na vyjadrenie obmedzeného prístupu (O)
Údaje prevzaté zo štandardizovaného zoznamu termínov, ktoré označujú úroveň
alebo typ obmedzenia.
506 0#$aAccess copy available to the general public.$fUnrestricted$2star$5MH
506 ##$fUnrestricted online access$2star
506 ##$3Use copy$aAccess available to account holders only.$fOnline access with
authorization$2star
506 ##$3Use copy$aIn copyright material. Searches will return text snippets only.$fPreview
only$2star
506 ##$aClosed until January 1, 2068.$fNo online access$2star
506 ##$3Master copy$fNo online access$2star

$2 – Zdroj termínu (NO)
MARC kód na identifikáciu zdroja termínu použitého na zaznamenanie obmedzenia
v podpoli $f. Ak sa požadujú termíny z rozličných zdrojov, je potrebné použiť
samostatné výskyty poľa. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií
popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
506 1#$aAccess restricted to users with a valid Harvard ID.$fLicense$2star$5MH

510 – Poznámka o citácii/odkazoch (O)
Kódy podpolí
$u – Elektronická lokácia a prístup (O)
Podpole $u obsahuje Uniformný identifikátor zdroja (URI), ktorý poskytuje údaje na
elektronický prístup v štandardnej syntaxi ku citovanej elektronickej bibliografii alebo
k citácii v rámci elektronickej bibliografie. Ak je skorší, podpole $u nasleduje za
podpoľom $a (Meno zdroja); ak je novší, podpole $u nasleduje za podpoľom $c
(Lokácia v rámci zdroja).
245 03$aAn abstract of the remarkable passages in the life of a private gentleman.
510 4#$aEvans$uhttp://lccn.loc.gov/67004309 $c5375
[The 510 $u contains the Permalink identifier for the record describing
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Charles Evans's American bibliography.]
100 0#$aAbraham à Sancta Clara,$d1644-1709.
245 13$aJudas der Ertz-Schelm, für ehrliche Leuth, ...
510 4#$aVD 17$c12:196157F$uhttp://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=5/TTL=11/
COLMODE=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8002&SRT=YOP&TRM=
12%3A196157F&REC=*
[The 510 $u contains a persistent URL to the record for Abraham's Judas der ErtzSchelm in the Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des
17. Jahrhunderts (VD 17) database.]
245 00$aJAMA :$bthejournal of the American Medical Association
510 1#$aPubMed$u http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed$bv187n13,Mar.28 1964[Pole 510 podpole $u obsahuje URL adresu bibliografickej databázy, v ktorej je
seriál citovaný.]

520 – Poznámka o obsahu, zhrnutie atď. (O)
Prvý indikátor
4 – Povaha obsahu
Použije sa na generovanie konštatnty zobrazenia Povaha obsahu:.
520

4#$a Obsahuje násilie$c[Revealweb organization code]

Kódy podpolí
$c – Zdroj údajov (NO)
Kód organizácie alebo meno agentúry alebo iného zdroja (napr. časopis alebo
noviny), ktorý dodal údaje (resumé, prehľad, abstrakt, údaj o povahe obsahu atď.)
zaznamenané v podpoli $a.
520 4#$aObsahuje nadávky, sexuálne scény a násilie$c[Revealweb organization code]
520 4#$a"Happy Feet" môže vplývať na deti mladšie ako 7 rokov a niektoré mladšie ako 8 rokov.
(Presvedčite sa, do akej miery vaše dieťa rozlišuje animovanú fantáziu od skutočnosti)$cFamily
Filmgoer.$uhttp://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/11/16/AR2006111600269.html

$2 - Zdroj (NO)
Kód zdroja konkrétneho klasifikačného systému, ktorý sa použil na tvorbu obsahu
údaja o povahe zaznamenaného vpodpoli $a (napr. MPAA (USA) a BBFC (UK)
filmový klasifikačný systém). Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov,
konvencií popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
520 4#$aObsahuje výrazné sexuálne motívy a fetišizmus$cCentral County Library$2[Source code for
the content advice classification system used]

533 – Poznámka a reprodukcii (O)
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Kódy podpolí
$5 – Inštitúcia, na ktorú sa pole vzťahuje (NO)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
533 ##$3v.1-39(1927-1965)$aElectronic reproduction.$bIthaca, NY :$cCornell University
Library,$d2001$f(Core historical literature of agriculture)$5NIC
533 ##$3v.40-49(1966-1975)$aElectronic reproduction.$b[Chicago] : University of Chicago
Library,$d[2006]$5ICU

534 – Poznámka o originálnej verzii (O)
Kódy podpolí
$o – Iný identifikátor zdroja (O)
Čísla, kódy atď. použité na identifikáciu jednotky, pokiaľ identifikátory nie sú vhodné
pre konkrétne podpolia (napr. podpole $x (ISSN) alebo podpole $z (ISBN).
534

##$cp1987$oFinlandia Records FACD357.

$3 - Špecifikované materiály (NO)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
534 ##$3vol. 2$pReproducción de la edición de: $cMadrid : Casa Editorial Hernando, 1924.

538 – Poznámka o detailoch systému (O)
Kódy podpolí
$5 - Inštitúcia, na ktorú sa pole vzťahuje (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
538 ##$31-39(1927-1965)$aFiles for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft
TIFF Version 6.0 using facsimile- compatible CCITT Group 4 compression.$5NIC
538 ##$3v.1-49(1927-1975)$aMaster and use copy. Digital Master created according to Benchmark
for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library
Federation, December 2002.$uhttp://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm$5NIC$5ICU

542 – Informácie vzťahujúce sa ku copyrightu (O)
Prvý indikátor
Súkromie
# - Neposkytli sa žiadne informácie
0 – Súkromné informácie

Druhý indikátor
Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
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1 – Verejné informácie

Kódy podpolí
$a – Personálny tvorca (NO)
$b – Dátum úmrtia personálneho tvorcu
(NO)
$c – Korporatívny tvorca (NO)
$d – Držiteľ autorských práv (O)
$e – Kontaktné informácie držiteľa
autorských práv (O)
$f – Údaj o autorskom práve (R)
$g – Dátum autorského práva (NO)
$h – Dátum obnovenia autorského práva
(O)
$i – Dátum publikovania (NO)
$j – Dátum vytvorenia (NO)
$k - Vydavateľ (O)

$l – Status autorského práva (NO)
$m – Status publikovania (NO)
$n - Poznámka (O)
$o – Dátum preskúmania (NO)
$p – Krajina vydania alebo výroby (O)
$q – Agentúra, ktorá dodala informácie
(NO)
$r – Jurisdikcia udelenia autorského práva
(NO)
$s – Zdroj informácií (NO)
$u – Uniformný identifikátor zdroja (O)
$3 – Špecifikované materiály (NO)
$6 - Prepojenie (NO)
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
(O)

DEFINÍCIA A OBSAH POĽA
Informácie o jednotke, ktoré sa môžu použiť na určenie statusu autorského
práva.
Celé pole sa môže zopakovať, ak je potrebné zaznamenať neopakovateľné
podpolia (napr. personálny tvorca, dátum preskúmania) alebo ak sa neskôr
pridávajú doplnkové informácie.
Napriek tomu, že pole 540 (Poznámka o pravidlách používania a reprodukcie)
môže obsahovať niektoré údaje o autorskoprávnych informáciách, toto pole
obsahuje podrobnejšie informácie a špeciálne kódy, ktoré umožňujú spracovanie
údajov.
PRAVIDLÁ APLIKÁCIE OPISNÝCH ZNAKOV
INDIKÁTORY
Prvý indikátor - Súkromie
Indikátor určuje, či je obsah poľa súkromný alebo nie. Vyhlásenie o súkromí zahŕňa
informácie, ktoré inštitúcie nechcú zverejňovať, pretože sú sensitive alebo restricted.
# - Neposkytli sa žiadne informácie
Neposkytli sa žiadne informácie o tom, či je obsah poľa súkromný.
0 – Súkromné informácie
Pole obsahuje súkromné informácie.
1 – Verejné informácie
Pole neobsahuje žiadne súkromné informácie.
Druhý indikátor - Nedefinovaný
Nedefinovaný a obsahuje prázdne miesto (#).
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KÓDY PODPOLÍ
$a – Personálny tvorca
Meno osoby zodpovednej za vytvorenie zdroja. Údaje môžu byť v autorizovanej
i neautorizovanej forme. „Neurčený“ sa môže použiť, ak sa uskutočnil prieskum, ale
nezistil sa žiaden držiteľ autorských práv.
542 1#$aMartin, Henri Jean$dUniversity of Chicago Press$fCopyright 1994 by the University of
Chicago$g1994$o20071103$rUS

$b – Dátum úmrtia personálneho tvorcu
Ak je použiteľné, dátum úmrtia osoby zodpovednej za vytvorenie zdroja uvedeného
v podpoli $a a (Personálny tvorca).
$c – Korporatívny tvroca
Meno organizácie zodpovednej za vytvorenie zdroja. Údaje môžu byť v autorizovanej
i neautorizovanej forme.
542 ##$cLiterary Classics of the United States$fChronology, Note on the Text, and Notes copyright
1983 by Literary Classics of the United States, Inc., New York, N.Y.$g1983$o20070526$pUS
$rUS$3Chronology, Note on the Text, Notes

$d – Držiteľ autorských práv
Meno držiteľa autorských práv zdroja (ak je známe) z autoritatívneho zdroja
informácií. Údaje môžu byť v autorizovanej i neautorizovanej forme. „Neurčený“ sa
môže použiť, ak sa uskutočnil prieskum, ale nezistil sa žiaden držiteľ autorských
práv.
542 ##$aBurgess, Thornton W. (Illustrated by Harrison Cady)$dLouis W. Doherty & Third National
Bank of Hampden County (E of Thornton W. Burgess)$g1945$h1972$sCopyright Renewal
Database

$e – Kontaktné informácie držiteľa autorských práv
Môžu byť užitočné na ďalšie použitie. Môžu zahŕňať adresu, elektronickú poštu,
telefón atď.
$f – Údaj o autorskom práve
Údaj o autorskom práve ako je uvedený v zdroji.
542 0#$fCopyright 1895$g1895$kLondon, Macmillan$lPublic domain$o20061201175546$pGB
$qInternet Archive, California$rUS$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item
lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895

$g – Dátum autorského práva
Začiatočný dátum autorského práva pri jednotkách podliehajúcich autorskému
zákonu.
542

##$fCopyright 1948 SEPS$g1948$o20070202$rUS

$h – Dátum obnovenia autorského práva

MARC21/Bibliografický formát – Aktualizácia 2006-2009

542 ##$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor)$dBancroft-Whitney Co.
(PWH)$g1944$h1972$sCopyright Renewal Database

$i – Dátum publikovania
Rok vydania, ak ide o oficiálne vydaný zdroj.
542 ##$aGoldie, James$dGoldie, James$dGoldie, Ruth$fCopyright 1927 by James and Ruth
Goldie$g1927$i1927$nCopyright not renewed$o20071204$qDLC$rUS $sUS Copyright Office
records

$j – Dátum vytvorenia
Rok vytvorenia nepublikovaného zdroja.
$k - Vydavateľ
Meno a voliteľne miesto sídla vydavateľa. „Neurčený“ sa môže použiť, ak sa
uskutočnil prieskum, ale nezistil sa žiaden vydavateľ.
542 ##$cDecca$dDecca $g2000$kundetermined$lundetermined $o20061213$rUS$3Performance

$l – Status autorského práva
Určený status jednotky. Zaznamená sa, len ak je s určitosťou známy. „Neurčený“ sa
môže použiť, ak sa uskutočnil prieskum, ale nezistil sa žiaden status.
542 1#$aundetermined$dundetermined $g1905?$lundetermined$mundetermined $o20071210
$q[supplying agency]$rUS

$m – Status publikovania
Status publikovania určuje, či je jednotka publikovaná alebo nepublikovaná v zmysle
definície publikovanej jendotky v autorskom zákone príslušnej jurisdikcie alebo vz
mysle definície bernskej konvencie, ak nie sú dostupné iné definície. „Neurčený“ sa
môže použiť, ak sa uskutočnil prieskum, ale nezistil sa žiaden status.
542 1#$aundetermined$dundetermined $g1905?$lundetermined$mundetermined $o20071210
$q[supplying agency]$rUS

$n - Poznámka
Akákoľvek ďalšia informácia o autorskom práve.
542 ##$aGoldie, James$b1945$dGoldie, James$dGoldie, Ruth$fCopyright 1927 by James and Ruth
Goldie$g1927$i1927$nCopyright not renewed$rUS

$o – Dátum preskúmania
Dátum, kedy sa určili autorskoprávne údaje na základe prieskumu. Odporúča sa
použiť štruktúrovanú formu dátumu.
542 1#$cWarner Bros. Pictures, Inc.$dundetermined$fCopyright: Warner Bros. Pictures, Inc.;
23Dec37; LP7892$g1937$lundetermined $o20071129$rUS

$p – Krajina vydania alebo výroby
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Krajina, v ktorej bol zdroj vydaný alebo v prípade nepublikovaných materiálov,
krajina, v ktorej bol zdroj vytvorený.
542 1#$fCopyright 1895 $g1895$kLondon, Macmillan $lPublic domain$o20061201175546
$pGB$qInternet Archive, California $sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item
lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895

$q – Agentúra, ktorá dodala informácie
Kód alebo meno agentúry, ktorá dodala informácie.
542 0#$fCopyright 1895$g1895$kLondon, Macmillan$lPublic domain$o20061201175546$pGB
$qInternet Archive, California$rUS$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item
lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895

$r – Jurisdikcia udelenia autorského práva
Jurisdikcia, v rámci ktorej bol udelený status autorského práva. Legislatíva krajiny,
v rámci ktorej sa zdroj využíva, je príslušná pre účely autorského práva. V rámci
kontextu týchto informácií sa môže určiť status autorského práva. Podpole sa použije
len vtedy, ak sa status autorského práva zaznamenal v podpoli $l.
542 1#$aMartin, Henri Jean$dUniversity of Chicago Press$fCopyright 1994 by the University of
Chicago$g1994$o20071103$rUS

$s – Zdroj informácií
Zdroj informácií o autorskom práve prevzatý z popisovanej jednotky alebo z iného
zdroja.
542 ##$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor)$dBancroft-Whitney Co.
(PWH)$g1944$h1972$sCopyright Renewal Database

$u – Uniformný identifikátor zdroja
Uniformný identifikátor zdroja (URI) napr. URL alebo URN, ktorý poskytuje
elektronický prístup v štandardnej syntaxi. Údaje môžu byť podrobnejším údajom
o informáciách vzťahujúcich sa k statusu autorského práva.
$3 - Špecifikované materiály
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
542 ##$cDecca$dDecca $g2000$kundetermined$lundetermined $o20061213$rUS$3Performance

$6 - Prepojenie
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$8 – Prepojenie sekvenčné číslo poľa
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
552 – Poznámka o entite a atribútoch (O)
Kódy podpolí
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$z – Verejná poznámka (O)
Poznámka uvádzajúca údaje zaznamenané v poli.
552

##$zEntity values:$u<URI>

588 – Zdroj poznámky o popise (O)
Informácie použité na sledovanie a riadenie metadát obsiahnutých v zázname.
Zahŕňa všeobecné a špecifické zdroje poznámok o popise, ktoré sú obzvlášť
zaujímavé pre katalogizátorov.
Indikátory
Prvý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Druhý - Nedefinovaný
# - Nedefinovaný
Kódy podpolí
$a – Zdroj poznámky o popise (NO)
Poznámka obsahuje administratívne informácie o zázname, napr. zdroj popisu alebo
posledné konzultované číslo.
588 ##$aCannot determine the relationship to Bowling illustrated, also published in New York, 195258.$5DLC
588 ##$aPublication to be resumed by F&W Publications, Inc.in Oct. 2009.$5EZB

$5 – Inštitúcia, ku ktorej sa pole vzťahuje (NO)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$6 - Prepojenie (NO)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
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BLOK 6XX
600 – Pridaný vstup – predmet – osobné meno (O)
Riadiace podpolia
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
610 – Pridaný v stup – predmet – korporatívne meno (O)
Riadiace podpolia
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
611 – Pridaný vstup – predmet – meno zhromaždenie (O)
Riadiace podpolia
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
630 – Pridaný vstup – predmet – unifikovaný názov (O)
Riadiace podpolia
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
648 – Pridaný vstup – predmet – chronologický termín (O)
Riadiace podpolia
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
650 – Pridaný vstup – predmet – všeobecný termín (O)
Časť pre hlavný termín
$4 – Kód roly (O)
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MARC kód, ktorý špecifikuje vzťah medzi predmetovým heslom a popisovanými
materiálmi. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý
udržuje Kongresová knižnica.
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
651 – Pridaný vstup – predmet – geografický názov (O)
Menná časť
$e – Termín označujúci rolu (O)
Označenie vzťahu medzi geografickým názvom a popisovanými materiálmi napr.
depicted.
651
651

#0$aNiagara Falls (N.Y. and Ont.),$edepicted.
#0$aBonneville Salt Flats (Utah),$edepicted.

$4 – Kód roly (O)
MARC kód, ktorý špecifikuje vzťah medzi geografickým názvom a popisovanými
materiálmi. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý
udržuje Kongresová knižnica.
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
653 – Indexačný termín – voľné indexovanie (O)
Druhý indikátor
Ttyp termínu alebo mena
# - Neposkytli sa žiadne informácie
0 - Predmet
1 – Meno osoby
2 – Meno korporácie
3 – Meno zhromaždenia
4 – Chronologický temín
5 – Geografický názov
6 – Žáner/Forma
Rozlišuje voľné indexačné termíny podľa typu.
# - Neposkytli sa žiadne informácie
0 - Predmet
240 00$aHere comes everybody$lGerman
245 14$aEin Mann in Dublin namens Joyce$cAnthony Burgess. [Übers. ins Dt.: Gisela u. Manfred
Triesch]
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653 #0$aMann
653 #5$aDublin
653 #1$aJoyce

1 – Meno osoby
653

#1$aPlath

2 – Meno korporácie
653

#2$aUNICEF

3 – Meno zhromaždenia
4 – Chronologický termín
5 – Geografický názov
653

#5$aHamburg

6 – Žáner/Forma
654 – Pridaný vstup – predmet – heslá fazetového systému (O)
$e – Termín označujúci rolu (O)
Označenie vzťahu medzi predmetovým vyjadrením alebo reťazcom a popisovanými
materiálmi napr. depicted.
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$4 – Kód roly (O)
MARC kód, ktorý špecifikuje vzťah medzi predmetovým vyjadrením alebo reťacom a
popisovanými materiálmi. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií
popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
655 – Indexačný termín- žáner/forma (O)
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
656 – Indexačný termín - povolanie (O)
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
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657 – Indexačný termín - funkcia (O)
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
662 – Pridaný vstup – predmet – názov hierarchického miesta (O)
Prvý indikátor
Nedefinovaný
# - Nedefinovaný

Druhý indikátor
Nedefinovaný
# - Nedefinovaný

Kódy podpolí
$a – Krajina alebo väčšia entita (O)
$b – Prvoúrovňová politická jurisdikcia
(NO)
$c – Stredná politická jurisdikcia (O)
$d - Mesto (NR)
$e – Termín označujúci rolu (O)
$f – Časť mesta (O)
$g – Iný geografický región a funkcia
mimo jurisdikcie (O)

$h – Mimozemská oblasť (O)
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho
záznamu (O)
$2 – Zdroj záhlavia (NO)
$4 – Kód roly (O)
$6 - Prepojenie (NO)
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
(O)

DEFINÍCIA A OBSAH POĽA
Hierarchická forma geografického názvu použitého ako pridaný predmetový
vstup.
Pridané vstupy sa prideľujú bibliografickým záznamom na poskytnutie prístupu
podľa všeobecne prijatých katalogizačných pravidiel a tezaurov.
PRAVIDLÁ APLIKÁCIE OPISNÝCH ZNAKOV
INDIKÁTORY
Obidva indikátory sú nedefinované; každý obsahuje prázdne miesto (#).
KÓDY PODPOLÍ
$a – Krajina alebo väčšia entita
Meno krajiyn alebo väčšej politickej jurisdikcie. Obsahuje aj mená geografických
oblastí/entít, napr. kontinentov alebo pologúľ na úrovni krajiny alebo vyššej. Podpole
$a sa môže opakovať pre hierarchie pri zaznamenávaní viacerých úrovní pri
dodržaní zostupného poradia.
662 ##$aAntarctica.$2lcsh/naf
662 ##$aJapan$cHokkaido$gAsahi-dake.$2pemracs
662 ##$aWorld$aAsia$bJapan$gHokkaido (island)$gHokkaido (region)$cHokkaido
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(prefecture)$gAsahi-Dake.$2tgn

$b – Prvoúrovňová politická jurisdikcia
Meno prvoúrovňovej politickej jurisdikcie alebo oblasti a v závislosti od krajiny, môže
obsahovať mená štátov, provincií, teritórií, krajov atď.
662 ##$bMaryland$cMontgomery$dSilver Spring.$2gnis
662 ##$aWorld$aNorth and Central America$aUnited States$bMaryland$cMontgomery$dSilver
Spring.$2tgn

$c – Stredná politická jurisdikcia
Meno druhoúrovňovej alebo nižšej politickej jurisdikcie alebo oblasti, ale nezahŕňa
mestá a v závislosti od krajiny, môže obsahovať mená krajov, ostrovov, obcí,
prefektúr, regiónov atď. Podpole $c sa môže opakovať pre hierarchie pri
zaznamenávaní viacerých úrovní pri dodržaní zostupného poradia.
662 ##$bOntario$cEssex$dWindsor.$2cgnbd
662 ##$aWorld$aNorth and Central America$aCanada$cOntario$dWindsor.$2tgn

$d - Mesto
Meno mesta.
662 ##$aJapan (nation)$gKanto (region)$cTokyo (metropolis)$dTokyo (inhabited
place)$fShibuya.$2tgn

$e – Termín označujúci rolu (O)
Označenie vzťahu medzi menom hierarchického miesta a popisovanými materiálmi.
$f – Časť mesta
Meno menšej jednotky v rámci obytnej zóny, napr. sídliská, parky alebo ulice.
662 ##$aUnited States$bCalifornia$cLos Angeles (County)$dLos Angeles$fLittle Tokyo.$2tgn

$g - Iný geografický región a funkcia mimo jurisdikcie
Meno pozemskej geografickej entity mimo jurisdikcie, napr. rieky, jazerá, ostrovy,
pohoria atď. Podpole $g sa môže opakovať pre hierarchie pri zaznamenávaní
viacerých úrovní pri dodržaní zostupného poradia.
662

##$aAfrica$gNile River$gSixth Cataract.$2tgn

h – Mimozemská oblasť
Meno akejkoľvek mimozemskej entity alebo priestoru a zahŕňa solárne systémy,
galaxie, hviezdne systémy a planéty a rovnako tak geografické vlastnosti jednotlivých
planét atď. Podpole $h sa môže opakovať pre hierarchie pri zaznamenávaní
viacerých úrovní pri dodržaní zostupného poradia.

662 ##$hMars$hValles Marineris.$2MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature
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$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$2 – Zdroj záhlavia
MARC kód, ktorý identifikuje zdrojový zoznam, z ktorého bolo prevzaté záhlavie
alebo termín. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý
udržuje Kongresová knižnica.
662
662

##$aUnited States$bNew York (State)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf
##$aCanada$bOntario (Province)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf

$4 – Kód roly
MARC kód, ktorý špecifikuje vzťah medzi menom hierarchického miesta a
popisovanými materiálmi. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií
popisu, ktorý udržuje Kongresová knižnica.
$6 - Prepojenie
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
KONVENCIE ZÁPISU
Poradie podpolí – Podpolia by mali byť použité v zostupnom poradí od najvyššej
úrovne miesta po najnižšiu.
HISTÓRIA OPISNÉHO ZNAKU
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu [NOVÉ, 2007]
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BLOK 7XX
700 – Pridaný vstup – osobné meno (O)
Kódy podpolí
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
710 – Pridaný vstup – korporatívne meno (O)
Kódy podpolí
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
711 – Pridaný vstup – meno zhromaždenia (O)
Kódy podpolí
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
730 – Pridaný vstup – unifikovaný názov (O)
Kódy podpolí
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poliach 7XX a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu. Označením môže byť neriadená textová fráza alebo
riadená textová hodnota zo zoznamu vzťahov medzi bibliografickými zdrojmi.
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$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
751 – Pridaný vstup – geografický názov (O)
Prvý indikátor
Nedefinovaný
# - Nedefinovaný

Druhý indikátor
Nedefinovaný
# - Nedefinovaný

Kódy podpolí
$a – Geografický názov (NO)
$e – Termín označujúci rolu (O)
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho
záznamu (O)
$2 – Zdroj záhlavia alebo termínu (NO)

$3 – Špecifikované materiály (NO)
$4 – Kód roly (O)
$6 - Prepojenie (NO)
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
(O)

DEFINÍCIA A OBSAH POĽA
Pridaný vstup, v ktorom je vstupný prvok geografický názov súvisiaci
s konkrétnym atribútom popisovanej jednotky, napr. miesto vydania vzácnej
knihy, miesto distribúcie, miesto univerzity, na ktorej sa obhajuje habilitačná
práca, miesto konania podujatia, akým je konferencia apod.
PRAVIDLÁ APLIKÁCIE OPISNÝCH ZNAKOV
INDIKÁTORY
Obidva indikátory sú nedefinované; každý obsahuje prázdne miesto (#).
KÓDY PODPOLÍ
$a – Geografický názov
Geografický názov, ktorý má vzťah k popisovanej jednotke.
751 ##$aSenftenberg <Schwarze Elster>$0(DE-101b)115478-3$2gkd$4evp

$e – Termín označujúci rolu
Označenie vzťahu medzi geografickým názvom a popisovanými materiálmi (napr.
miesto konania podujatia, miesto vydania atď.).
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
751

##$aRoma$0(DE-101b)1030696-1$2gkd$4dbp

$2 – Zdroj záhlavia alebo termínu
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MARC kód, ktorý identifikuje zdrojový zoznam, z ktorého bol prevzatý geografický
názov. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý udržuje
Kongresová knižnica.
751

##$aNürnberg$0(DE-101b)2003349-7$2gkd$4pup

$3 - Špecifikované materiály
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
$4 – Kód roly
MARC kód, ktorý špecifikuje vzťah medzi geografickým názvom a popisovanými
materiálmi. Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý
udržuje Kongresová knižnica.
751

##$aFrankfurt <Main>$0(DE-101b)2028282-5$2gkd$4uvp

$6 - Prepojenie
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
752 – Pridaný vstup - hierarchický názov miesta (O)
Kódy podpolí
$a – Krajina alebo väčšia entita (O)
$b – Prvoúrovňová politická jurisdikcia (NO)
$c – Stredná politická jurisdikcia (O)
$d - Mesto (NR)
$f – Časť mesta (O)
$g – Iný geografický región a funkcia mimo
jurisdikcie (O)

$h – Mimozemská oblasť (O)
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho
záznamu (O)
$2 – Zdroj záhlavia alebo termínu (NO)
$4 – Kód roly (O)
$6 - Prepojenie (NO)
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
(O)

KÓDY PODPOLÍ
$a – Krajina alebo väčšia entita
Meno krajiyn alebo väčšej politickej jurisdikcie. Obsahuje aj mená geografických
oblastí/entít, napr. kontinentov alebo pologúľ na úrovni krajiny alebo vyššej. Podpole
$a sa môže opakovať pre hierarchie pri zaznamenávaní viacerých úrovní pri
dodržaní zostupného poradia.
752

##$aSpain$dMadrid.

$b – Prvoúrovňová politická jurisdikcia
Meno prvoúrovňovej politickej jurisdikcie alebo oblasti a v závislosti od krajiny, môže
obsahovať mená štátov, provincií, teritórií, krajov atď.

MARC21/Bibliografický formát – Aktualizácia 2006-2009

752

##$aFrance$bDoubs.

$c – Stredná politická jurisdikcia
Meno druhoúrovňovej alebo nižšej politickej jurisdikcie alebo oblasti, ale nezahŕňa
mestá a v závislosti od krajiny, môže obsahovať mená krajov, ostrovov, obcí,
prefektúr, regiónov atď. Podpole $c sa môže opakovať pre hierarchie pri
zaznamenávaní viacerých úrovní pri dodržaní zostupného poradia.
752
752

##$aEngland$cGreater Manchester$dManchester.
##$aUnited States$bMaryland$cMontgomery County.

$d - Mesto
Meno mesta.
752 ##$aUnited States$bKansas$cButler$dAugusta.
752 ##$aCanada$bBritish Columbia$dVancouver.
700 11$aFranklin, Benjamin,$d1706-1790,$eprinter.
752 ##$aUnited States$bPennsylvania$dPhiladelphia.

$f – Časť mesta
Meno menšej jednotky v rámci obytnej zóny, napr. sídliská, parky alebo ulice.
752 ##$aUnited States$bCalifornia$cLos Angeles (County)$dLos Angeles$fLittle Tokyo.$2tgn

$g - Iný geografický región a funkcia mimo jurisdikcie
Meno pozemskej geografickej entity mimo jurisdikcie, napr. rieky, jazerá, ostrovy,
pohoria atď. Podpole $g sa môže opakovať pre hierarchie pri zaznamenávaní
viacerých úrovní pri dodržaní zostupného poradia.
752

##$aAfrica$gNile River$gSixth Cataract.$2tgn

h – Mimozemská oblasť
Meno akejkoľvek mimozemskej entity alebo priestoru a zahŕňa solárne systémy,
galaxie, hviezdne systémy a planéty a rovnako tak geografické vlastnosti jednotlivých
planét atď. Podpole $h sa môže opakovať pre hierarchie pri zaznamenávaní
viacerých úrovní pri dodržaní zostupného poradia.
752 ##$hMars$hValles Marineris.$2MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature

$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$2 – Zdroj záhlavia alebo termínu
MARC kód, ktorý identifikuje zdrojový zoznam, z ktorého bol termín prevzatý.
Zdrojom kódu je MARC Kódovník rolí, zdrojov, konvencií popisu, ktorý udržuje
Kongresová knižnica.
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752
752

##$aUnited States$bNew York (State)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf
##$aCanada$bOntario (Province)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf

$6 - Prepojenie
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
KONVENCIE ZÁPISU
Interpunkcia - Pole 752 končí bodkou pokiaľ posledné slovo v poli nie je skratkou,
iniciálou/písmenom alebo iným údajom, ktorý končí bodkou. Medzi podpoľami sa
nezapisuje žiadna interpunkcia.
KONŠTANTA ZOBRAZENIA
-

[pomlčka]

Pomlčka nasledujúca za každým podpoľom s výnimkou posledného podpoľa MARC
neprenáša. Môže byť generovaná systémom ako konštanta zobrazenia.

752

Obsah poľa:
##$aUnited States$bAlabama$dMontgomery.
Zobrazenie:
United States-Alabama-Montgomery.

Poradie podpolí – Podpolia by mali byť použité v zostupnom poradí od najvyššej
úrovne miesta po najnižšiu.
754 – Pridaný vstup- taxonomická identifikácia (O)
$0 - Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
760 – Väzba na hlavnú edíciu (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
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$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
762 – Väzba na podedíciu (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
765 – Väzba na pôvodný jazyk (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
767 – Väzba na preklad (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
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Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
770 – Väzba na prílohu/Zvláštne vydanie (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
772 – Väzba na dokument/objekt nadradený prílohe (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
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773 – Väzba na hostiteľský dokument/objekt (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
774 – Väzba na oddeliteľnú súčasť (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
775 – Väzba na iné vydanie (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
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$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
776 – Väzba na dodatočnú fyzickú formu (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
777 – Väzba na spoluvydané dokumenty/objekty (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
780 – Väzba na predchádzajúce vydanie (O)
Kódy podpolí
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$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.

785 – Väzba na nasledujúce vydanie (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.

786 – Väzba na zdroj údajov (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
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$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
787 – Väzba s nešpecifickým vzťahom (O)
Kódy podpolí
$g – Súvisiace časti (O)
Podpole $g obsahuje údaj, ktorý označuje špecifický kus alebo kusy súvisiaceho
dokumentu/objektu, ktoré sú zahrnuté do vzťahu s popisovaným zdrojom v poliach
1XX/245 záznamu, napríklad dátum alebo zväzok (ročník). Informácia o vzťahu
obsahuje aj umiestnenie článku v cieľovom dokumente/objekte.
$i – Informácie o vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 záznamu.
$4 – Kód vzťahu (O)
Označenie vzťahu medzi zdrojom popísaným v poli 760 a zdrojom popísaným
v poliach 1XX/245 v kódovanej forme.
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BLOK 8XX
800 – Edícia – pridaný vstup – osobné meno (O)
Kódy podpolí
$w – Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$x – Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO)
Popis pozri pole 490.
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$3 – Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
810 – Edícia – pridaný vstup – korporatívne meno (O)
Kódy podpolí
$w – Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$x – Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO)
Popis pozri pole 490.
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$3 – Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
811 – Edícia – pridaný vstup – meno zhromaždenia (O)
Kódy podpolí
$w – Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$x – Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO)
Popis pozri pole 490.
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$3 – Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.
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830 – Edícia – pridaný vstup – unifikovaný názov (O)
Kódy podpolí
$w – Kontrolné číslo bibliografického záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$x – Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO)
Popis pozri pole 490.
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu (O)
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$3 – Špecifikované materiály (NO)
Časť opisovaných materiálov, na ktorú sa pole vzťahuje.

830
830

#0$31980:$aDHEW publication,$x0090-0206.
#0$31982-$aDHHS publication,$x0276-4733.

830 #0$3<May 1986->$aTourism research series.
830 #0$3v. 1-8$aCollection Byzantine,$x0223-3738.
830 #0$3v. 9$aCollection des universités de France,$x0184-7155.

841-88X - Holdingy, alternatívna grafická forma atď. – všeobecné informácie
852 – Lokácia (umiestnenie) (O)
Kódy podpolí
$d – Predchádzajúce umiestnenie (O)
Signatúry, na ktorých bol zdroj pôvodne umiestnený v prípadoch premiestnenia alebo
reorganizácie zbierky ako celku.
852 8#$a[location identifier]$cN.Mus.ms. 2234$dMus.ms.pr. XII/911$d13.492

$u – Uniformný identifikátor zdroja (O)
Podpole $u obsahuje Uniformný identifikátor zdroja (URI), ktorý poskytuje údaje na
elektronický prístup v štandardnej syntaxi.
Pomocou URI sa pripája k repozitu, ktorý uchováva jednotku (bez ohľadu na to, či je
jednotka analógová alebo digitálna). Tieto informácie sa môžu zaznamenať aj ako
organizačný kód alebo text v podpoli $a (Lokácia) a (ak je vhodné) v podpoli $b
(Podlokácia).
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852 ##$aLibrary of Congress$bPrints and Photographs Division$eWashington, D.C. 20540
USA$ndcu$uhttp://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print

882 – Informácie o nahradeniach v zázname (NO)
Prvý indikátor
Nedefinovaný
# - Nedefinovaný

Druhý indikátor
Nedefinovaný
# - Nedefinovaný

Kódy podpolí
$a – Nahradenie názvu (O)
$i – Vysvetľujúci text (O)
$w – Kontrolné číslo nahradenia
bibliografického záznamu (O)

$6 - Prepojenie (NO)
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
(O)

DEFINÍCIA A OBSAH POĽA
Informácie o nahradení bibliografického záznamu vo vymazanom zázname.
Nahradzujúci názov sa môže uviesť do podpoľa $a.
PRAVIDLÁ APLIKÁCIE OPISNÝCH ZNAKOV
INDIKÁTORY
Obidva indikátory sú nedefinované; každý obsahuje prázdny znak (#).
KÓDY PODPOLÍ
$a – Nahradenie názvu
Bibliografický názov, ktorý nahrádza vymazaný názov. Každý nahrádzajúci názov sa
zaznamená v samostatnom podpoli $a.
$i – Vysvetľujúci text
Text popisujúci vymazanie. Môže stáť samostatne za podpoľom $a a môže byť
s podpoľom $a spojený termínom, napr. spojkou a.
882 ##$aUnited States: Statistical abstract of the United States$ibibliographic record deleted, to be
replaced by:$w(DE-600)39-5

$w – Kontrolné číslo nahradenia bibliografického záznamu
Systémové kontrolné číslo nahradenia bibliografického záznamu, ktorému
predchádza MARC kód uzavretý v okrúhlych zátvorkách patrici agentúre, ktorá
uviedla kontrolné číslo. Pozri Zdroje kódov organizácií pre zoznam kódov
používaných v záznamoch MARC 21.
882

##$aColonial-Post$w(DE-600)39-5
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$6 - Prepojenie
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
$8 – Prepojenie a sekvenčné číslo poľa
Popis podpoľa pozri Príloha A: Riadiace podpolia.
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Príloha A – Kontrolné podpolia
$0 – Kontrolné číslo autoritatívneho záznamu
Systémové evidenčné číslo autoritatívneho zznamu, ktorému predchádza MARC kód
uzavretý v okrúhlych zátvorkách a prislúchajúci agentúre, ktorá evidenčné číslo
pridelila. Pozri Zdroje kódov organizácií pre zoznam kódov používaných
v záznamoch MARC 21.
100

1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$0(DE-101c)310008891
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Príloha I – Zdroje kódov organizácií
Bibliografické citácie zdrojov kódov organizácií používaných vo všetkých
formátoch MARC 21.
MARC kódovník organizácií (MARC Code List for Organizations.)
Washington, D.C.: Network Development and MARC Standards Office, Library of
Congress.
Online: www.loc.gov/marc/organizations
ISIL- und Sigelverzeichnis online.
Berlin: Deutsche ISIL-Agentur und Sigelstelle, Staatsbibliothek zu Berlin.
Online: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/LNG=EN/
Symboly a medziknižné výpožičky v Kanade (Symbols and Interlibrary Loan Policies
in Canada.)
Ottawa, ON: Interlibrary Loan Division, Library and Archives Canada.
Online: www.collectionscanada.gc.ca/ill/index-e.html
Národná agentúra pre kódy organizácií MARC – Spojené kráľovstvo (UK National
Agency for MARC Organisation Codes.)
Boston Spa, Wetherby: Bibliographic Standards, The British Library.
Online: www.bl.uk/bibliographic/marcagency.html

