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Národní předmluva

Citované normy

ISO 18:1981 dosud nezavedena



ISO 999:1996 zavedena v ČSN ISO 999 (01 0192) Informace a dokumentace - Zásady zpracování,
uspořádání a grafické úpravy rejstříků

ISO 1086:1991 zavedena v ČSN ISO 1086 (01 0159) Informace a dokumentace - Titulní listy knih

ISO 2108:1992 zavedena v ČSN ISO 2108 (01 0189) Informace a dokumentace - Mezinárodní
standardní číslování knih

ISO 3297:1998 zavedena v ČSN ISO 3297 (01 0187) Informace a dokumentace - Mezinárodní
standardní číslo seriálových publikací

ISO 5127-1:1983 zavedena v ČSN ISO 5127-1 (01 0167) Dokumentace a informace. Slovník. Část 1:
Základní pojmy

ISO 5127-2:1983 zavedena v ČSN ISO 5127-2 (01 0183) Dokumentace a informace. Slovník. Slovník.
Část 2: Tradiční dokumenty

ISO 5127-3A:1981 zavedena v ČSN ISO 5127-3A (01 0165) Dokumentace a informace. Slovník. Část 3a:
Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat

ISO 5127-6:1983 zavedena v ČSN ISO 5127-16 (01 0163) Dokumentace a informace. Slovník. Část 6:
Selekční jazyky

ISO 5127-11:1987 zavedena v ČSN ISO 5127-11 (01 0186) Dokumentace a informace. Slovník. Část 11:
Audiovizuální dokumenty

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Kateřina Čadilová, IČO 6644 5202

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová
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MEZINÁRODNÍ NORMA
Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem                        ISO 7220
                                                                                                                                         První
vydání
                                                                                                                                         1996-
11-15

ICS 01.140.20

Deskriptory: documentation, standards, catalogues, presentation, document, architecture

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 7220 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace,
subkomisí SC 9, Prezentace, identifikace a popis dokumentů.

Přílohy A až D této normy jsou pouze informativní.
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Úvod
Katalogy jdou základní pomůckou pro uživatele norem, kteří se musí spoléhat na katalogy a s pomocí
informačního střediska nebo sami určit, zda existuje norma o daném předmětu a pokud ano,
zhodnotit její pravděpodobnou relevanci pro jejich potřeby a zjistit, jak je možné normu získat. Jestliže
např. technická specifikace nebo nařízení vyžaduje, aby uživatel splňoval podmínky určité normy,
která je citována pouze svým identifikátorem, uživatel musí být schopen nalézt informace o normě v
katalogu. Katalogy mohou být rovněž zásadní pomůckou pro informační střediska při poskytování
služeb uživatelům.

Uspořádání katalogů se liší podle předmětových oblastí. V důsledku toho je i tato norma omezena na
všeobecné instrukce ke zpracování katalogů, které poskytují bibliografické a další související
informace o normách a jim podobným publikacích. Mnohá ustanovení této normy je však možné
použit také v katalozích jiných položek než jsou normy.
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1 Předmět

Cílem této normy je stanovit pokyny pro uspořádání a grafickou úpravu katalogů norem nebo
publikací podobných normám, a tím usnadnit jejich využívání.

Tato norma se nevztahuje na lístkové katalogy ani katalogy ve formě počítačových databází.

2 Normativní odkazy
Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy.
V době uveřejnění této normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a
účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této normy, by měli využít nejnovějšího vydání dále



uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

ISO 18:1981 Dokumentace - Obsahy periodik
(Documentation - Contents list of periodicals)

ISO 999:1996 Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků
(Information  and  documentation  -  Guidelines  for  the  content,  organization  and  presentation  of
indexes)

ISO 1086:1991 Informace a dokumentace - Titulní listy knih
(Information and documentation - Title leaves of books)

ISO 2108:1992 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN)
(Information and documentation - International standard book numbering (ISBN)

ISO 3297:1998 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací
(Information and documentation - International standard serial number (ISSN)

ISO 5127-1:1983 Dokumentace a informace. Slovník. Část 1: Základní pojmy
(Documentation and information - Vocabulary - Part 1: Basic concepts)

ISO 5127-2:1983 Dokumentace a informace. Slovník. Část 2: Tradiční dokumenty
(Documentation and information - Vocabulary - Part 2: Traditional documents)

ISO 5127-3A:1981 Dokumentace a informace. Slovník. Část 3a: Akvizice, identifikace a analýza
dokumentů a dat
(Information and documentation - Vocabulary - Section 3a): Acquisition, identification, and analysis of
documents and data)

ISO 5127-6:1983 Dokumentace a informace. Slovník. Část 6: Selekční jazyky
(Documentation and information - Vocabulary - Part 6: Documentary languages)

ISO 5127-11:1987 Dokumentace a informace. Slovník. Část 11: Audiovizuální dokumenty
(Documentation and information - Vocabulary - Part 11: Audio-visual documents)

-- Vynechaný text --


