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250  Údaje o vydání  (O) 
 

 
První indikátor Druhý indikátor 
 Nedefinován  Nedefinován 
 #   Nedefinován  #   Nedefinován 

 
 
Podpole 
 $a   Označení vydání (NO) $6   Propojení polí v jiném písmu (NO) 
 $b   Další údaje o vydání (NO) $8   Propojení souvisejících polí (O) 
 $3   Bližší určení dokumentu (NO) 

 

 

DEFINICE A POUŽITÍ POLE 
 

Toto pole obsahuje informace vztahující se k vydání díla. Obsah údajů o vydání definují 
používaná katalogizační pravidla. 
 

Smíšené dokumenty - pole 250 se používá pro zápis údajů vztahujících se k souboru, který 
obsahuje verze děl existujících ve dvou či více verzích (nebo podobách) v jednom či více exemplářích 
(např. různé verze filmového scénáře). 
 

Pokračující zdroje - toto pole se nepoužívá pro zápis rozmezí vydávání jako např. 1.-  vyd. 
Tento typ informací se uvádí v poli 362 Údaje o číslování. 
 

 
 
 

SPECIFIKACE INDIKÁTORŮ A PODPOLÍ 
 

 INDIKÁTORY 
 
 Indikátory nejsou definovány, pozice jsou prázdné (#). 
 

 PODPOLE 
 
$a - Označení vydání 

Podpole $a obsahuje označení vydání, které obvykle tvoří číselné a abecední znaky a doplňující 
slova a/nebo zkratky. Vyskytuje-li se označení vydání ve více než jednom jazyce, uvádí se 
v podpoli $a pouze první označení. 

 
V záznamech vytvářených podle ISBD obsahuje podpole $a všechny údaje předcházející prvnímu 
rovnítku (=) nebo lomítku (/), včetně tohoto znaku. 

 
250    ## $a2. vyd. 
250    ## $a2nd ed. 
250   ## $aSpecial education ed. 
250   ## $aICPSR ed., OSIRIS IV version. 
250   ## $aMedium-high voice ed. 
250   ## $aRev. as of Jan. 1, 1958. 
250   ## $aWorld's classics ed., New ed., rev., reset, and illustrated. 
 
250    ## $aThird edition. 
 
250    ## $aCanadian edition. 
250    ## $a3rd edition. 
 [Na tit. s. jsou uvedeny dva samostatné údaje o vydání] 
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$b - Další údaje o vydání 
Podpole $b obsahuje zbývající údaje o vydání; obvykle jsou to údaje o odpovědnosti vztahující se 
k vydání a souběžné údaje o vydání. 

 
V záznamech vytvářených podle ISBD obsahuje podpole $b všechny údaje následující za prvním 
rovnítkem (=) nebo lomítkem (/). Podpole je neopakovatelné, všechny příslušné údaje se uvádějí 
v jediném výskytu podpole $b.  

 
250  ## $a4th ed. /$brevised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with 

corrections. 
250  ## $aRev. ed. /$bwith revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. 

White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard. 
250  ## $aCanadian ed. =$bÉd. canadienne. 
250  ## $a3rd draft /$bedited by Paul Watson. 

 
 
$3 - Bližší určení dokumentu 
 Podpole $3 obsahuje informace, které blíže určují část dokumentu popisovanou v tomto  
 poli. 
 
$6 - Propojení polí v jiném písmu 
$8 - Propojení souvisejících polí 
  Popis těchto podpolí viz Příloha A. 
 

 
 
VSTUPNÍ KONVENCE 
 
Interpunkce - Pole 250 je ukončeno tečkou. Interpunkce viz též popis podpolí včetně příkladů. 
  
 250  ## $a3e éd., rév. et augm. 
 

 
 
 
[Pozn. překladatele: nové příklady u podpole $a jsou již podle pravidel RDA, tj. údaj se zapisuje přesně, bez 
zkracování slov a nahrazování římských či slovně vyjádřených číslovek arabskými] 

 


