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Návěští (NO) 

 

 

Indikátory a podpole 

 

Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. 

 

Znakové pozice 

00-04  Délka záznamu 

 

05  Status záznamu 

a  doplněný záznam 

c   opravený záznam 

d  zrušený záznam 

n  nový záznam 

p  doplněný prozatímní záznam 

 

06  Typ záznamu 

a  textový dokument 

 

c  hudebnina 

d   rukopisná hudebnina 

e  kartografický dokument 

f   rukopisný kartografický dokument 

g   projekční médium 

i     nehudební zvukový záznam 

j     hudební zvukový záznam 

k    dvojrozměrná neprojekční grafika 

m   počítačový soubor/elektronický zdroj 

o    souprava, soubor (kit) 

p    smíšený dokument 

r     trojrozměrný předmět,  

 přírodní objekt 

t  rukopisný textový dokument 

Pole 008/18-34 Konfigurace 

Při hodnotě návěští /07 = a,c,d,m: Knihy 

Při hodnotě návěští /07 = b,i,s: Pokračující zdroje 

 Hudba 

 Hudba 

 Mapy 

 Mapy 

 Vizuální dokumenty 

 Hudba 

 Hudba 

 Vizuální dokumenty 

 Počítačové soubory 

 Vizuální dokumenty 

 Smíšené dokumenty 

 Vizuální dokumenty 

 

 Knihy 

  

 07  Bibliografická úroveň 

a analytická část (monografická) 

b analytická část (seriálová)  

c sbírka 

d podjednotka 

i integrační zdroj 

m monografie 

s seriál 

 

 08  Typ kontroly 

# není specifikován 

a archivní dokument 

 

 09  Použitá znaková sada 

# MARC-8 

a UCS/Unicode 
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10 Délka indikátorů 

 

11 Délka označení podpole 

 

12-16  Bázová adresa údajů 

 

 17  Úroveň úplnosti záznamu 

# úplná úroveň 

1 úplná úroveň, bez dokumentu v ruce 

2 méně než úplná úroveň, bez dokumentu v ruce 

3 zkrácený záznam 

4 základní úroveň 

5 částečně zpracovaný záznam 

7 minimální úroveň 

8 před vydáním dokumentu 

u není znám 

z nelze použít 

 

18  Forma katalogizačního popisu  

 (z hlediska souladu s ISBD) 

# jiná než ISBD 

a AACR 2 

c vynechána interpunkce ISBD 

i přítomna interpunkce ISBD 

u není znám 

 

19  Úroveň záznamu pro vícesvazkový zdroj 

# není specifikována/nelze použít 

a soubor 

b část/svazek s nezávislým názvem 

c část/svazek se závislým názvem 

 

20-23 Mapa adresáře 

20  Počet znaků délky pole 

21  Délka počáteční znakové pozice 

22  Délka implementačně definované části 

23  Není definován 

 

 
 

DEFINICE A POUŽITÍ POLE 

 

 Návěští je prvním polem bibliografického záznamu. Má pevnou délku 24 znakových pozic (00-23). 

Tvoří je údaje (číslice a abecední kódy), charakterizující parametry záznamu.  

 

 Znakové pozice 20-23 obsahují mapu adresáře. Obsahují čtyři jednoznakové číselné kódy, které 

specifikují strukturu entit v adresáři. Detailnější informace o struktuře adresáře naleznete na webové 

stránce MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media 

(www.loc.gov/marc/specifications/). 
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18 - Forma katalogizačního popisu  

Tato pozice obsahuje jednoznakový abecední nebo číselný kód, který označuje použitá pravidla 

jmenného zpracování. Kód označuje, zda popisné údaje záznamu odpovídají International 

Standard Bibliographic Description (ISBD) či Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd Edition 

(AACR 2). Bližší identifikaci specifických katalogizačních pravidel lze uvést v podpoli $e (Použitá 

pravidla popisu) pole 040 (zdroj katalogizace). 

 
# - jiná než ISBD 

Kód # označuje, že záznam nebyl vytvořen v souladu s International Standard Bibliographic 

Description (ISBD). Použije se pro záznamy, které v popisné části neodpovídají zásadám 

ISBD a neobsahují interpunkci ISBD. Mezi pravidla, která nezahrnují ISBD, patří: Catalog 

Rules, Author and Title Entries (1908); A.L.A. Catalog Rules, Author and Title Entries (1941); 

A.L.A. Cataloging Rules for Author and Title Entries (1949); a Anglo-American Cataloguing 

Rules, 1st Edition (AACR 1) (s výjimkou revidovaných kapitol). 

a - AACR 2 

Kód a označuje, že byl záznam zpracován v souladu s Anglo-American Cataloguing Rules, 

2nd edition (AACR 2) a pravidly založenými na AACR 2, která zároveň splňují požadavky 

na záznamy podle ISBD.  

 

c – vynechána interpunkce ISBD 

Popisná část záznamu neobsahuje interpunkci předepsanou ISBD, s výjimkou vynechané 

interpunkce na koncích podpolí. 

 

i – přítomna interpunkce ISBD 

Popisná část záznamu obsahuje předepsanou interpunkci ISBD. 

. 

u - není znám 

Kód u označuje situaci, kdy katalogizační agentura přijímající nebo odesílající záznam 

nemůže bsahu údajů záznamu adekvátně vyplnit na pozici Návěští (18) hodnotu kódu. Tento 

kód se může použít, je-li záznam konvertován z jiného metadatového formátu. 

 
 

19 - Úroveň záznamu pro vícesvazkový zdroj 

Pozice označuje úroveň záznamu vytvořeného pro zdroj a závislost na jiném záznamu. Tato 

informace usnadní zpracování záznamů za různých situací. Záznam může např. popisovat soubor 

jednotek nebo může popisovat svazek/část souboru. Svazek/část může mít jen závislý název, 

pro identifikaci a porozumění kontextu je třeba doplnit další informaci. 

 
# - není specifikována/nelze použít 

Není specifikováno rozlišení úrovní nebo nelze použít pro popisovaný zdroj.  

a - soubor 

 Jedná se o záznam souboru, který obsahuje více jednotek. 
b - část/svazek s nezávislým názvem 

Záznam pro zdroj, který je součástí souboru a má název, který mu dovoluje být nezávislý 
na záznamu pro soubor. 

c - část/svazek se závislým názvem 

Záznam pro zdroj, který je součástí souboru a má název, který ho – kvůli pochopení kontextu 
– činí závislým na záznamu pro soubor. 
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20-23 - Mapa adresáře 

 

20 - Počet znaků délky pole 

 Ve formátu MARC 21 je v adresáři počet znaků délky pole standardně 4. 

 

 4 - počet znaků délky pole 

 
 

21 - Délka počáteční znakové pozice 

 Ve formátu MARC 21 je v adresáři počet znaků počáteční znakové pozice standardně 5. 

 

 5 - délka počáteční znakové pozice 

 
 

22 - Délka implementačně definované části 

Ve formátu MARC 21 není v adresáři definován počet znaků implementačně definované části, 

hodnota je standardně 0. 

 

 0 - počet znaků implementačně definované části 

 
 

23 - Není definován 

 Ve formátu MARC 21 není pozice definována, hodnota je standardně 0. 

 

0 - není definován 

 

 

VSTUPNÍ KONVENCE 

 

Prvky generované systémem: 

00-04 

05 

09 

10 

11 

12-16 

19 

20-23 

Délka záznamu 

Status záznamu 

Použitá znaková sada 

Délka indikátoru 

Délka označení podpole 

Bázová adresa údajů 

Úroveň záznamu pro vícesvazkový zdroj 

Mapa adresáře 

 

 

Defaultní hodnoty z jiných údajů návěští obvykle mohou být rovněž generovány systémem 

automaticky. 

 

Psaní velkých písmen 

Abecední znaky se zapisují malými písmeny 


