Popis souborů/jednotlivých svazků učebnic:
-

učebnice pro základní a střední školy
vysokoškolská skripta
jazykové učebnice

Číselné označení u učebnic obvykle znamená stupeň v rámci příslušného typu školy (základní nebo
střední), označení předmětu (vysoké školy; název skript pak bývá často shodný s názvem předmětu, a
to včetně číselného označení), případně stupeň pokročilosti (jazykové učebnice).
U některých učebnic, nejčastěji jazykových, k tomu přistupuje i slovní označení svazků v rámci stejné
úrovně pokročilosti, kdy vyjde zvláštní svazek pro výuku, samostatný pracovní sešit, příručka pro
učitele/lektora apod.

I.
Číselné označení svazku ve smyslu úrovně, třídy, ročníku, stupně je tedy součástí názvu v podpoli $a:
245 00 $a Český jazyk 3
245 00 $a Fyzika pro 2. ročník gymnázia
245 00 $a Statistické metody II
245 00 $a Elektrické stroje III
245 00 $a English 1
245 00 $a English 2

II.
Pokud je číselné označení úrovně doplněno bližším označením, to by mělo být uváděno jako další
názvová informace (podnázev):
245 00 $a Statistika I : $b popisná statistika
245 00 $a Statistika II : $b počet pravděpodobnosti
245 00 $a English 1 : $b beginners
245 00 $a English 2 : $b pre-intermediate
ALE:

Pokud nejsou části (ve smyslu úrovně pokročilosti) číslované, pojmenování svazku se uvádí jako název
části:
245 00 $a Statistika. $p Popisná statistika
245 00 $a Statistika. $p Počet pravděpodobnosti
245 00 $a English. $p Beginners
245 00 $a English. $p Pre-intermediate

Upozornění: Při zápisu do pole 245 musíme mít vždy na paměti, že většina názvových údajů (podnázev, označení svazku a
název svazku) se v něm může zapisovat pouze tehdy, pokud se nachází na stejném prameni popisu jako hlavní název.
Výjimkou jsou jenom souběžné názvy.

III.
Skládá-li se učebnice pro určitý stupeň/určitou úroveň pokročilosti z několika částí (typu „učebnice“
+ „pracovní sešit“ + „příručka pro učitele“ ...), popíšeme ji pokud možno jako soubor. *)
245 00 $a Matematika 2
505 0 $a Učebnice -- Pracovní sešit
245 00 $a English 1 : $b beginners
505 0# $a Student’s book -- Teacher’s book -- Workbook
Takový soubor dostane také číslo ČNB.
Pokud knihovna z technických nebo organizačních důvodů nemůže popisovat tyto soubory učebnic
na jednom společném záznamu, může zpracovávat jednotlivé svazky samostatně. **)
Svazky by neměly mít číslo ČNB, to dostane přiděleno přednostně soubor.
V případě pochybností (není jasné, jestli spolu jednotlivé části opravdu tvoří soubor; není jasné, ke
kterému z několika možných souborů daná část patří apod.) soubor nevytváříme.

ALE:
Doporučení popisovat skupinu učebnic na soubor se nevztahuje na případy, kdy se jedná o různé
obory v rámci předmětu (viz též bod II):
245 00 $a Matematika. $p Aritmetika
245 00 $a Matematika. $p Geometrie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Platí zde stejné podmínky jako pro ostatní soubory - viz instrukce „Popis vícesvazkových
monografií“ na stránkách katalogizační politiky v rubrice „Katalogizační pravidla RDA (metodiky,
instrukce, atd.)“:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popisvicesvazkovych-monografii
**) S názvy částí by se pak mělo zacházet stejně jako u zápisu části vícesvazkové monografie s
vlastním významným názvem - tj. budou uvedeny v podpoli $p jako název svazku:
245 00 $a Čeština pro cizince 1. $p Učebnice
245 00 $a Čeština pro cizince 1. $p Pracovní sešit
245 00 $a English 1 : $b beginners. $p Student’s book
245 00 $a English 1 : $b beginners. $p Teacher’s book
245 00 $a English 1 : $b beginners. $p Workbook

