Zápis názvu edice se jménem korporace (pole 810 nebo 830)
Na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování 24. 4. 2008 byl schválen způsob zápisu pro edice
vydávané českými vysokými školami a českými vědeckými ústavy. Upřesnění schválili členové PS
elektronicky na jaře 2021:
Vedlejší záhlaví pro nejednoznačně pojmenované edice českých vysokých škol a českých vědeckých
ústavů se zapisují v poli 810 formou záhlaví autor/název. Týká se to i případů, kdy je na pramenech
popisu název edice gramaticky spojený se jménem korporace.
Takto edici zapisujeme, jestliže:
název sám o sobě není dostatečně určující (obecné pojmenování typu Práce, Spisy, Varia,
Metodiky, Sešity, Učebnice, ...)

+
jedná se o edici vydávanou českou vysokou školou nebo českým vědeckým ústavem
Příklady:
490 1# $a Skripta *)
810 2# $a Univerzita Palackého. $t Skripta
490 1# $a Učební texty Univerzity Karlovy
810 2# $a Univerzita Karlova. $t Učební texty
490 1# $a Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
810 2# $a Ústav pro soudobé dějiny (Akademie věd České republiky). $t Sešity

Netýká se to situací, kdy:
 edice má nezaměnitelný, dostatečně specifický název - např. Fontes iuris romani, Nové dějiny
školství a vzdělanosti, Agora, Reflexe
 se jedná o edici typu Acta … (= latinský název gramaticky spojený se jménem korporace)
 se jedná o jinou korporaci než VŠ nebo vědecký ústav (edice spolků, nadací apod.)
 se nejedná o školu nebo ústav na území ČR
V takových případech:
 Pokud není název dostatečně určující, zapíšeme ho v poli 830 a do kulaté závorky
doplníme jméno korporace (vzhledem k tomu, že není možné předem normativně
stanovit, který název je „dostatečně určující“ a který už ne, bude v některých případech
záležet i na úvaze katalogizátora)
 Pokud je název edice gramaticky spojený se jménem korporace, zapíšeme ho jako jeden
celek i v poli 830

Příklady:
264 #1 $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2017
490 1# $a Matematika a didaktika matematiky
710 2# $a Masarykova univerzita $7 kn20010709056 $4 pbl
830 #0 $a Matematika a didaktika matematiky
(edice má dostatečně určující název)
490 1# $a Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia historica
830 #0 $a Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. $p Studia historica
(edice typu „Acta...“)
490 1# $a Učební texty *)
830 #0 $a Učební texty (Státní zemědělské nakladatelství)
(nevydává česká VŠ nebo vědecký ústav)
490 1# $a Studia i monografie / Uniwersytet Opolski *)
830 #0 $a Studia i monografie (Uniwersytet Opolski)
(zahraniční edice)
490 1# $a Vysokoškolské učebnice *)
830 #0 $a Vysokoškolské učebnice (Žilinská univerzita)
(zahraniční edice)
490 1# $a University of Southern Denmark studies in history and social sciences
830 #0 $a University of Southern Denmark studies in history and social sciences
(zahraniční edice)

--------------------*) Korporaci obvykle uvádíme v poli 490 pouze tehdy, je-li uvedena na stejném prameni popisu, jako
název edice (jedná se pouze o doporučení, záleží i na rozhodnutí katalogizátora).

