Zápis údajů o číslování u pokračujících zdrojů
Instrukce RDA
Oblast údajů o číslování obsahuje informace o sekvenčním označení
jednotlivých částí (sešitů) pokračujícího zdroje.
Pravidla popisu jsou dána pravidly RDA, kapitola 2.6.
Základním pramenem popisu pro oblast údajů o číslování je celé
popisované provedení, tj. všechny dostupné sešity, především ale první
a poslední sešit.
Číslování se primárně přebírá ze stejného pramene jako hlavní název,
případně z dalších preferovaných pramenů popisu.
V rámci schváleného minimálního záznamu jsou povinnými údaji
označení prvního a posledního sešitu.
Číslování může být číselné (Band 1), abecední (Band A), chronologické
(Leden 1973) nebo jejich kombinace (Volume 1 (1969)).
Některé pokračující zdroje mají i více sekvencí číslování a/nebo
alternativní způsob číslování (dva různé souběžné způsoby číslování).
No. 1-no. 24 ; October 1972-April 1979
Volume 1, number 1-volume 12, number 6 = No. 31-no. 72
Za novou sekvenci číslování považujeme změnu v systému číslování,
jejíž součástí může být i slovní výraz nová řada, new series, atd. Pokud
má nová sekvence stejný systém číslování a není doprovázena výrazem
jako nová řada, doplníme vhodný výraz do hranaté závorky.
No. 1-no. 36 ; new series, no. 1-no. 12
Ročník I, č. 1-ročník V, č. 12 ; [nová řada], ročník I, č. 1Číslování nemusí vždy začínat číslem jedna – např. v případě významné
změny názvu se vytváří nový záznam, ale číslování pokračuje v řadě
z předchozího záznamu.
Ročník 21 (1919)-ročník 41 (1939)
Není-li první sešit číslován, použijeme pro něj vzor číslování použitý od
sešitu 2 a zapíšeme ho v hranatých závorkách. Podobně postupujeme i

v případě, že není číslován poslední sešit – použijeme pro něj vzor
předchozího (předposledního) sešitu.
[Band 1]-Band 54
Band 1-[Band 32]
Je-li číslování uvedeno ve více jazycích/písmech, zapisuje se pouze
označení v jazyce hlavního názvu/písma. Nelze-li toto hledisko použít,
zapíše se označení uvedené jako první.
Pilotní nebo nultá čísla se nezahrnují do údajů o číslování, uvádí se až
první řádný sešit.
Údaje zapisujeme přesně podle pramene popisu, uvedená pojmenování
sešitů nezkracujeme, pokud tak ovšem nejsou uvedena (Rok, Jahrgang,
Volume, Band, Ročník, …). Číslice se zapisují přesně tak, jak jsou
uvedeny na zdroji, jen slovně vyjádřená čísla použitá pro číslování se
přepisují arabskými číslicemi. Římské číslice se ponechávají. Pořadí
pojmenování a čísla se zachovává.
Září 2005
1
Volume 1, number 1
Vol. 2012/1
Podzim 2010
Sešit 1
Band A1
Jahrgang I (2010)
Roč. 7, č. 1
Tom 1 (MDCCCLXXXVI)
Année MCCCXLII
Je-li v chronologickém označení použit spojovník, nahradíme ho při
zápisu lomítkem (jinak by byl zaměnitelný s interpunkcí ISBD).
1972-1973 zapíšeme jako: 1972/1973
Data v chronologickém označení doplňujeme na úplnou formu, i když
jsou na prameni uvedena zkráceně.
1972/73 zapíšeme jako: 1972/1973
1972-73 zapíšeme jako: 1972/1973

Pokud označení sestává z roku a čísla v rámci roku, vždy se zapisuje rok
před číslem.
Sešit 1/98 zapíšeme jako: Sešit 1998/1
Volume 1-1998 zapíšeme jako: Volume 1998/1

Interpunkce. Jednotlivé údaje v oblasti jsou mezi sebou odděleny
předepsanou interpunkcí ISBD.
Mezi označením prvního a posledního sešitu se zapisuje spojovník
natěsno.
Chronologické označení následující za číselným nebo písmenným
označením za zapisuje v kulatých závorkách.
Alternativnímu číslování předchází rovnítko (!pozor nejedná se o
souběžné údaje v různých jazycích).
Mezi více sekvencemi číslování se uvádí středník s oboustrannou
mezerou.
Interpunkční vzory:
Číslování prvního sešitu-číslování posledního sešitu
Číslování prvního sešitu (chronologické označení)-číslování posledního
sešitu (chronologické označení)
Číslování prvního sešitu-číslování posledního sešitu ; číslování prvního
sešitu nové sekvence-číslování posledního sešitu nové sekvence
Číslování prvního sešitu-číslování posledního sešitu = alternativní
číslování prvního sešitu-alternativní číslování posledního sešitu

Formát MARC 21
Pole 362 Data vydávání a/nebo sekvenční označení (O)
První indikátor označuje formu údajů uvedených v poli 362.
Hodnota 0 označuje, že údaje jsou ve formátované podobě - zapisuje se
číslování tak, jak je uvedeno na preferovaném prameni prvního a
posledního sešitu/části. V tomto případě se zapsané údaje zobrazují jako
samostatná oblast údajů – za údaji o názvu a údaji o vydání.
Hodnota 1 označuje, že údaje jsou v podobě neformátované poznámky –
používáme tehdy, pokud nemáme k dispozici první a/nebo poslední sešit

a údaje o nich dohledáme v jiných zdrojích nebo odvodíme/odhadneme.
V tomto případě se uvedené údaje zobrazují v bloku poznámek.
Druhý indikátor není definován.
Vlastní číslování a/nebo data vydávání, nebo informace ve formě
poznámky, se zapisují do podpole $a.
Pokud uvádíme údaje ve formě poznámky a první indikátor má hodnotu
1, můžeme zdroj uvedených informací zapsat do podpole $z. Citace
zdroje se zapisuje včetně návěští Citováno z:
3620 $aVolume 1, number 13620 $aRočník 1, číslo 1 (1991)3620 $aNo. 1-no. 24 ; October 1972-April 1979
3620 $aRok 1896-rok 1915
3621 $aVydávání ukončeno: Band 25
3621 $aVydávání zahájeno: sv. 1 (1930).$zCitováno z: Soupis periodik
Státního archivu v Brně
Další důležité informace k číslování se zapisují do Poznámky o
nepravidelném číslování - pole 515. Uvádí se tu např. údaje o
nepravidelném či chybném číslování, přestávky ve vydávání a informace
o pilotním nebo nultém čísle.

„Stručný návod k použití“:
a) pokud popisujeme s prvním, v případě ukončeného vydávání i
s posledním, číslem v ruce, považujeme údaje za ověřené; pak
zapíšeme:
- číslo/čísla v poli 362 s prvním indikátorem 0
b) v případě, kdy nepopisujeme podle prvního a/nebo posledního čísla a
patřičné údaje dohledáme v jiných zdrojích nebo odvodíme/odhadneme,
postupujeme takto:
- nemáme-li v ruce první číslo, v poli 588 zapíšeme poznámku
„Popsáno podle“
- údaj o dohledaném číslování uvedeme v poli 362 s prvním
indikátorem 1

- pokud máme dozjištěný pouze jeden z údajů, zapíšeme dva
výskyty pole 362, jeden s indikátorem 0, druhý s indikátorem 1
c) v případě, kdy nepopisujeme podle prvního a posledního čísla a
patřičné údaje se nepodaří dohledat, pole 362 nevyplňujeme.
Údaje o prvním čísle (podobně jako roky, kdy periodikum vycházelo) se
snažíme zjistit, ale nedopočítáváme je. Máme-li v ruce svazek 10 z roku
2000, neznamená to, že námi katalogizované periodikum začalo
vycházet svazkem 1 v roce 1991. Mohla se změnit periodicita a/nebo
způsob číslování, mohl se také změnit název seriálu a např. pro roky
1991-1995 existuje jiný samostatný záznam.
Pro zápis dohledaných a přibližných roků vydání platí obecné instrukce
RDA – viz příručka katalogizace: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odbornecinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rdave-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-naurovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu, pole 264.
Do přebíraných záznamů nezasahujeme, tj. není třeba převádět údaje
„ověřené s dokumentem v ruce“ na údaje „zjištěné z jiných zdrojů“
(=měnit indikátor, přidávat hranaté závorky apod.). Stačí doplnit lokální
údaje. Opravujeme pouze evidentní chyby.
Příklady:
1. Ukončeno, máme v ruce 1. a poslední číslo
008 d19842004
264-1 $aBerlin :$bSpringer,$c1984-2004
3620 $aBand 4-Band 24
2. Stále vychází, máme v ruce 1. číslo
008 c19849999
264-1 $aBerlin :$bSpringer,$c19843620 $aBand 43. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
008 c19849999
264-1 $aBerlin :$bSpringer,$c[1984]-

3621 $aVydávání zahájeno: Band 4
588 $aPopsáno podle: Band 22 (2002)
4. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
008 d19842004
264-1 $aBerlin :$bSpringer,$c1984-[2004]
3620 $aBand 43621 $aVydávání ukončeno: Band 24
5. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě
zjistíme
008 d19842004
264-1 $aBerlin :$bSpringer,$c[1984-2004]
3621 $aVydávání zahájeno Band 4; ukončeno Band 24
588 $a Popsáno podle: Band 22 (2002)
6. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo,
poslední zjistíme
008 d19812004
264-1 $aBerlin :$bSpringer,$c[ne před 1981–2004]
3621 $aVydávání ukončeno: Band 24
588 $aPopsáno podle: Band 22 (2002)

