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Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durability
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Národní předmluva

Citované normy



ISO 186:1994 zavedena v ČSN EN ISO 186:1997 (50 0302) Papír a lepenka - Odběr vzorků pro
stanovení průměrné kvality

ISO 187:1990 zavedena v ČSN ISO 187:1993 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny. Standardní
atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 302:1981 zavedena v ČSN ISO 302:1993 (50 0258 ) Buničiny. Stanovení čísla Kappa

ISO 536:1995 zavedena v ČSN EN ISO 536:1998 (50 0304) Papír a lepenka - Stanovení plošné
hmotnosti

ISO 1974:1990 zavedena v ČSN ISO 1974: 1993 (50 0348) Papír. Stanovení pevnosti v dotržení
(Metoda podle Elmendorfa)

ISO 4046:1978 dosud nezavedena

ISO 5626:1993 dosud nezavedena

ISO 6588:1981 zavedena v ČSN ISO 6588:1993 (50 0381) Papír, lepenka a buničiny. Stanovení pH
vodného výluhu

ISO 9706:1994 zavedena v ČSN ISO 9706:1996 (50 2195) Informace a dokumentace. Papír pro
dokumenty. Požadavky na trvanlivost

ISO 10716:1994 zavedena v ČSN ISO 10716:1997 (50 0434) Papír a lepenka - Stanovení alkalické
rezervy

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Čadilová, 6644 5202

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová
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ICS 01.140.40

Deskriptory: documentation, documents, publications, archives, paper, specifications, permanence,
durability.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních



orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 11798 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a
dokumentace, subkomisí SC 10, Fyzické uchovávání dokumentů.

Příloha A této normy je pouze informativní.
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1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na archivní papír. Je použitelná na nepotištěné papíry určené pro
dokumenty a publikace, u nichž se požaduje trvalé uchování a časté užívání. Pro tyto dokumenty a
publikace je nutný papír s vysokou stálostí a trvanlivostí.

POZNÁMKY

1      Archivní papír je primárně určen pro dokumenty a publikace, u nichž se předpokládá trvalé
uchování vzhledem k jejich vysoké historické, právní nebo jinak významné hodnotě. Archivní papír je
určen pro speciální účely, nikoliv pro běžné používání. Užívání termínu „archivní papír“ neznamená,
že všechny papíry uchovávané v archivech jsou „archivní papíry“.

2      Vztah mezi touto normou a ISO 9706 je popsán v Příloze A.

-- Vynechaný text --


