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264  Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje 
 o autorských právech (O) 

 
 
První indikátor Druhý indikátor 
 Pořadí údajů  Funkce 
 #   Neuvádí se/První údaj  0   Vytvoření/vznik díla 
 2   Dočasný údaj        1 Nakladatel 
 3   Současný/Poslední údaj        2 Distributor 
         3 Výrobce 
         4 Údaje o autorských právech 

 
 
Podpole 

$a   Místo vydání, distribuce atd. (O) $3   Bližší určení dokumentu (NO) 
$b   Jméno nakladatele, distributora atd. (O) $6   Propojení polí v jiném písmu (NO) 
$c   Datum vydání, distribuce atd. (O) $8   Propojení souvisejících polí (O) 
  

 

 

DEFINICE A POUŽITÍ POLE 
 

Toto pole obsahuje údaje o nakladateli, o výrobě, o distribuci, o vydání části nákladu,  
o vytvoření díla. 
 

Údaje v poli 264 jsou podobné jako v poli 260 Nakladatelské údaje. Pole 264 se používá 
v případě, že katalogizační agentura rozlišuje jednotlivé funkce. 
 

 
 
SPECIFIKACE INDIKÁTORŮ A PODPOLÍ 
 

 INDIKÁTORY 
 
První indikátor - Pořadí údajů  
 
# - Neuvádí se/První údaj 

Hodnota # se používá, je-li jednotka katalogizována poprvé, a znamená, že nedošlo k žádným 
změnám nakladatele, distributora atd. (vyjma situace, kdy jsou správné údaje o seriálu 
dostupné/zjištěny později a jsou odlišné od pozdějších vydání). 
Výraz "Neuvádí se" znamená, že monografické dílo je vydáno kompletní a ukončené, nedojde již 
ke změnám nakladatele, distributora atd. tohoto vydání.  

 
2 - Dočasný údaj 

Hodnota 2 se používá, jestliže se místo či jméno nakladatele, distributora atd. mění. Uvádějí se 
nakladatelé, distributoři atd., kteří vydávali/distribuovali/tiskli zdroj mezi prvním a posledním 
nakladatelem, distributorem atd.  

 
3 - Současný/Poslední údaj 

Hodnota 3 se používá, jestliže se změnilo místo nebo jméno spojené s vydáním zdroje. Současné 
údaje mohou být doplněny a uvedeny s hodnotou indikátoru 3. Údaje uváděné v chronologickém 
pořadí mohou být změněny tak, aby odrážely pouze současné údaje, a to v případě, kdy je 
potřeba uvádět pouze prvního a posledního nakladatele, distributora atd. 
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Druhý indikátor - Funkce 
 
0 – Vytvoření/vznik díla 

Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. 
 
1 – Nakladatel 
 Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o nakladateli zdroje.  
 
2 – Distributor 

Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o distribuci zdroje. 
 
3 – Výrobce 

Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě. 
 
4 – Údaje o autorských právech 

Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o ochraně podle autorského práva (copyright) 
nebo podobného systému včetně údajů o fonogramu (ochrana zvukových zdrojů). 

 
 

 PODPOLE 
 
$a - Místo vydání, distribuce atd. 
 

264    #1 $aBoston :$b[nakladatel není známý],$c2010. 
264    #3 $aCambridge :$bKinsley Printing Company 

 [Na zdroji uvedeno: Published in Boston, 2010; Cambridge – Kinsey Printing 
Company; nejsou uvedeny žádné údaje o distribuci] 

 
$b - Jméno nakladatele, distributora atd. 

 
264  #1 $a[Místo vydání není známé] :$bABC Publishers,$c2009. 
264 #2 $aSeattle :$bIverson Company 

[Na zdroji uvedeno: ABC Publishers, 2009; distributed by Iverson Company, Seattle] 
 
 
$c - Datum vydání, distribuce atd. 
 

264    #4 $c©2002 

264    #4 $cⓅ1983 

264    #4 $ccopyright 2005 
 
 
$3 - Bližší určení dokumentu 

Podpole $3 obsahuje informace, které slouží k bližšímu určení vícečetných údajů uvedených v 
tomto poli. 

 
    
$6 - Propojení polí v jiném písmu 
$8 - Propojení souvisejících polí 
  Popis těchto podpolí viz Příloha A. 
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VSTUPNÍ KONVENCE 
 
Mezery - Mezi iniciálami se mezery neuvádějí. 
 

 264    #1 $aColumbia, S.C. :$bH.W. Williams Co.,$c1982. 
 
Jedna mezera se uvádí mezi dvěma nebo více samostatnými soubory iniciál, akronymů nebo zkratek 
vyskytujících se na juxtapozici. 
 

 264    #1 $aWashington :$bU.S. G.P.O.,$c1981- 
 

 
 
[Pozn. překladatele: příklady v poli 264 jsou uvedeny již podle pravidel RDA] 
 
 



 

 

 


