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490  Údaje o edici (O) 

  

 

První indikátor Druhý indikátor 
 Indikátor vedlejšího záhlaví   Nedefinován 

0  Vedlejší záhlaví se nevytváří #   Nedefinován 
1  Vytváří se vedlejší záhlaví  

 
 

Podpole 
$a Údaj o edici (O) 
$l   Signatura Library of Congress (NO) 
$v   Označení svazku/pořadí (O) 

  

$x Mezinárodní standardní číslo seriálu (O) 
$3 Bližší určení dokumentu (NO) 
$6  Propojení polí v jiném písmu (NO) 
$8   Propojení souvisejících polí (O)

 

 

DEFINICE A POUŽITÍ POLE 

 
Pole 490 obsahuje údaj o edici. Pole neslouží jako vedlejší záhlaví pro edici. Pokud se použije 

pole 490 a je požadováno i vedlejší záhlaví pro edici, použije se v bibliografickém záznamu 
odpovídající pole pro vedlejší záhlaví pro edici (pole 800-830). 
 

 

 

 

 

SPECIFIKACE INDIKÁTORŮ A PODPOLÍ 
 

 INDIKÁTORY 

 

První indikátor - Indikátor vedlejšího záhlaví 
První indikátor označuje, zda se vytváří související vedlejší záhlaví  pro edici v poli 800-830.  

 

0 - Vedlejší záhlaví se nevytváří 
Hodnota 0 označuje, že pro edici není vytvořeno vedlejší záhlaví.  

 

490  0# $aPelican books 
 [Pole 800-830 se v záznamu nevyplňuje.] 

 

1 - Vytváří se vedlejší záhlaví  
Hodnota 1 označuje, že se ověřená forma záhlaví pro edici uvádí v poli 800-830 jako vedlejší 
záhlaví pro edici. 

  

 490  1# $aUniform crime reports 
830  #0 $aUniform crime reports (Washington, D.C.) 

[Vytvořené záhlaví pro edici obsahuje kvalifikátor v kulatých závorkách.] 
 

490  1# $aDepartment of the Army pamphlet ;$v27-50 
830  #0 $aDA pam ;$v27-50. 

 [Autoritní forma názvu edice se liší od údaje o edici, jak je prezentován v popisné 
jednotce.] 
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490  1# $3<1981->: $aReference works 
830  #0 $aReference works. 
 [Údaj o edici obsahuje informaci, která není uvedena ve vedlejším záhlaví.] 
 

490  1# $aDepartment of State publication ;$v7846.$aDepartment and Foreign Service 

series ;$v128 
830 #0 $aDepartment of State publication ;$v7846. 
830  #0 $aDepartment of State publication.$pDepartment and Foreign Service series 

;$v128. 
 [Údaj o edici zahrnuje číslovanou edici a subedici, a pro obě se vytváří samostatná 
vedlejší záhlaví.] 

 

490  1# $aPediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4 

830  #0 $aPediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4  
 

Druhý indikátor - nedefinován 
Druhý indikátor není definován, pozice je prázdná (#). 

 

 PODPOLE 
 

$a - Údaj o edici 
Podpole $a obsahuje název edice, může též zahrnovat údaj o odpovědnosti a další názvovou 
informaci. Čísla ani názvy částí/sekcí názvu se neuvádějí v samostatných podpolích.  

 

490  1# $aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
830  #0 $aBulletin (United States. Bureau of Labor Statistics) 
 

490  1# $3v. 9-<10>:$aMPCHT art and anthropological monographs ;$vno. 35 

490  1# $aDetroit area study, 1971 : social problems and social change in  

 Detroit ;$vno. 19 

490  1# $aPolicy series / CES ;$v1 

490  1# $31972/73-1975-76: $aResearch report / National Education Association 
  Research 

 
Opakovatelné, pokud  je subedice od  hlavní edice oddělena  číslováním hlavní edice v podpoli $v 
nebo číslem ISSN  v podpoli $x, nebo pokud má edice souběžný název. 

 

490  1# $aDepartment of State publication ;$v7846.$aDepartment and Foreign

 Service series ;$v128 

490  1# $aAnnual census of manufactures =$aRecensement des manufactures, 

 $x0315-5587 

490  1# $aPapers and documents of the I.C.I. Series C, Bibliographies ; 

 $vno. 3 =$aTravaux et documents de l'I.C.I. Série C, Bibliographies ;$vno 3 
 

$l - Signatura Library of Congress  
Podpole $l obsahuje signaturu Library of Congress, pokud je uvedena jako součást údaje o edici. 
Takový případ se vyskytuje, pokud popisná jednotka byla vydána jako součást edice a byla jí tudíž 
v LC přidělena signatura edice. Číslo se přiděluje s použitím Library of Congress Classification 
nebo LC Classification-Additions and Change, příruček spravovaných Library of Congress. 

 

490 1# $31973- : $aNEA research memo$l(LB2842.N18) 

490 1# $aBulletin / Engineering Experiment Station ;$vno. 50$l(TA7.O74) 
 



  490 

MARC 21. Bibliografický formát říjen 2013  490 - 3 

$v - Označení svazku/pořadí 
Podpole $v obsahuje číselné označení svazku nebo jiného pořadí v rámci údaje o edici. 
Alternativní systémy číslování, předřazené rovnítkem (=), se neuvádějí v samostatných podpolích.  

 

490  1# $aMap / Geological Survey of Alabama ;$v158, plate 3 

490  1# $aWest Virginia University bulletin ;$vser. 74, no. 11-3.$aBulletin /  

 Experiment Station, West Virginia University ;$v111 

490  0# $aForschungen zur Geschichte Vorarlbergs ;$v6. Bd. = der ganzen  
 Reihe 13. Bd. 

 

$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu 
Podpole $x obsahuje mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN) pro název edice uvedený v údaji 
o edici. ISSN je autoritní údaj přidělený agenturou. ISSN jsou přidělována seriálovým publikacím 
(včetně edic) národními centry sítě ISSN. 

 

490 0# $aLife series,$x0023-6721 

490  1# $aMémoire du BRGM,$x0071-8246 ;$vno 123 
 
Opakovatelné, pokud  se uvádějí ISSN edice i subedice. 
 

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 ;$v48 
830  #0 $aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101 

 
Poznámka: Pokud záznam obsahuje ISSN pro edici, ale údaj o edici chybí, ISSN se zapisuje 
v poli 500 Všeobecná poznámka.  

 
 500  ## $a"ISSN 0399-3388." 

 

$3 - Bližší určení dokumentu 
 Podpole $3 obsahuje informace, které blíže určují část dokumentu popisovanou v tomto  
 poli. 
 

490 1# $3<1981->:$aReference works 
830  #0 $aReference works. 

 

$6 - Propojení polí v jiném písmu 

$8 - Propojení souvisejících polí 
 Popis  těchto podpolí viz příloha A. 

 

VSTUPNÍ KONVENCE 
 

Interpunkce - Interpunkci pro jednotlivé údaje v poli údajů o edici určují používaná katalogizační 
pravidla. Pole 490 nekončí interpunkčním znaménkem, pokud není ukončeno zkratkou, 
iniciálou/samostatným písmenem nebo datem ukončeným znaménkem interpunkce. 

 

Mezery - Mezery se nezapisují mezi iniciálami ani mezi iniciálami/samostatnými písmeny v osobním 
jméně, uvedeném jako součást názvu edice. 
 

490  0# $aEducation U.S.A. special report  

490  1# $aMémoire du BRGM,$x0071-8246 ;$vno 123 
 

Dočasné údaje - Pokud popisná jednotka byla vydávána jako součást edice jen po určitou dobu nebo 
pokud byla vydávána v různou dobu v různých edicích, nebo pokud se název edice během vydávání 
změnil a neznáme přesný začátek nebo konec dat,  uvádí se tento údaj ve špičatých závorkách ( <>) 
v podpoli $a. 
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490  1# $3<1984->: $aMiscellaneous publication / United States Department of 
Agriculture 

 
Mění-li se část číselného označení svazku/pořadí (podpole $v), (např. pokud záznam vícedílné 
popisné jednotky není ještě úplný), zapisuje se měnící se číselné označení svazku/pořadí ve špičatých 
závorkách (<…>). Připojováním dalších částí se údaj aktualizuje. 
 

 490  1# $aCollection analyses ;$vvol. 1, <3, 5-7> 
 

 

Zobrazení 
 
Kulaté závorky, ve kterých je údaj o edici obvykle uzavřen, se ve strojem čitelném záznamu nezapisují. 
Systém je může generovat na základě tagu pole. 

 
Zápis: 

 490  1# $aTeachings of the feathered serpent ;$vbk. 1 
Zobrazení: 

(Teachings of the feathered serpent ; bk. 1) 
 
Iniciály ISSN, které předcházejí mezinárodnímu standardnímu číslu seriálu v podpoli $x, nejsou 
součástí formátu MARC. Systém je může generovat na základě hodnoty podpole $x. 
 

Zápis: 

 490  1# $aBibliographies of modern authors,$x0749-470X ;$vno. 27 
Zobrazení: 

(Bibliographies of modern authors, ISSN 0749-470X ; no. 27) 
 

 
 


