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Národní předmluva
Citované normy
ISO 4-1972 nahrazena ISO 4:1997 a zavedena v ČSN ISO 4:1999 (01 0196) Informace a dokumentace
- Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů

ISO/R 9-1968 nahrazena ISO 9:1995 a zavedena v ČSN ISO 9:2002 (01 0185) Informace a
dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky
ISO 233:1984 dosud nezavedena
ISO 259:1984 dosud nezavedena
ISO 690:1975 nahrazena ISO 690:1987 a zavedena v ČSN ISO 690:1996 (01 0196) Dokumentace.
Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
ISO/R 843-1968 nahrazena ISO 843:1997 a zavedena v ČSN ISO 843:2001 (01 0145) Informace a
dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky
ISO 2108:1978 nahrazena ISO 2108:1992 a zavedena v ČSN ISO 2108:2001 (01 0189) Informace a
dokumentace - Mezinárodní standardní číslování knih
ISO 2707 nahrazena ISO 9923:1994 dosud nezavedena
ISO 2708 nahrazena ISO 9923:1994 dosud nezavedena
ISO 3297:1977 nahrazena ISO 3297:1988 a zavedena v ČSN ISO 3297:2000 (01 0187) Informace a
dokumentace - Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN)
ISO 7098:1980 nahrazena ISO 7098:1991 dosud nezavedena
Vypracování normy
Zpracovatel: PhDr. Kateřina Čadilová, IČO 6644 5205
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.
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ISO 5123
První vydání
1984-08-15

ICS 01.140.20
Deskriptory: dokumentace, mikrofiše, knihy, seriálové publikace, grafická úprava, informace.

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.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování
předtím, než jsou Radou ISO přijaty jako mezinárodní normy.
Mezinárodní norma ISO 5123 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 46 Dokumentace a členům
ISO byla rozeslána v únoru 1983.
Byla schválena členskými orgány těchto zemí:

Austrálie
Brazílie
Československo
Dánsko
Egypt
Finsko
Francie
Indie

Itálie
Japonsko
Jihoafrická republika
Kanada
Maďarsko
Nizozemsko
Polsko
Rakousko

Rumunsko
Spolková republika Německo
SSSR
©panělsko
©védsko
©výcarsko
USA
Velká Británie

®ádný členský orgán nevyjádřil s dokumentem nesouhlas.
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0 Úvod
Tato mezinárodní norma byla zpracována společně s TC 171 Mikrografie.
1 Předmět normy a oblast použití
Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu informací, které jsou součástí oblastí
pro záhlaví mikrofiší vyrobených pro distribuci knihovnami, nebo pro knihovny a informační střediska.
Je použitelná pro originální mikropublikace, stejně jako pro mikrofišová vydání monografií a
seriálových publikací a příspěvků do nich. Je použitelná stejně na celá díla jako na části děl a na
katalogy, a» už jsou mikrofiše vyrobené počítačovým mikrofilmováním (COM) nebo jinými metodami,
například kamerou s duplikační funkcí step-and-repeat.
Pro každou z výše zmíněných kategorií publikací popisuje tato mezinárodní norma informace nutné
pro jednoduchou identifikaci a vyhledání. Úplnější bibliografické informace pro jiné účely jsou popsány
v článku 5.3 a v kapitole 6.
Tato mezinárodní norma se nezabývá technickými charakteristikami mikrofiší. Ty jsou předmětem
norem ISO 2707***), ISO 2708***) a ISO 5126**).
2 Normativní odkazy*)
ISO 4 Dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů
(Documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications)

ISO/R 9 Mezinárodní systém transliterace znaků slovanské cyrilice
(International system for the transliteration of Slavic Cyrillic characters)
ISO/R 30 Bibliografický proužek
(Bibliographic strip) **)
ISO 233 Dokumentace - Transliterace arabských znaků do latinky
(Documentation - Transliteration of Arabic characters into Latin characters)
ISO 259 Dokumentace - Transliterace hebrejských znaků do latinky
(Documentation - Transliteration of Hebrew characters into Latin characters)
ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace - Základní a doplňkové prvky
(Documentation - Bibliographical references - Essential and supplementary elements)
ISO 843 Dokumentace - Transliterace řeckých znaků do latinky
(Documentation - Transliteration of Greek characters into Latin characters)
ISO 2108 Dokumentace - Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN)
(Documentation - International standard book numbering (ISBN)
ISO 2707 Mikrografie - Průhledná mikrofiš velikosti A6 s jednotným rozdělením - Uspořádání obrazů č.
1 a č. 2
(Micrographics - Transparent A6 size microfiche of uniform division - Image arrangements No. 1 and
No. 2) ***)
ISO 2708 Mikrografie - Průhledná mikrofiš velikosti A6 z proměnným rozdělením - Uspořádání obrazů
AaB
(Micrographics - Transparent A6 size microfiche of variable division - Image arragements A a B)***)
ISO 3297 Dokumentace - Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací (ISSN)
(Documentation - International standard serial numbering (ISSN))
ISO 5126 Mikrografie - Počítačem vyrobená mikrofiš (COM) - Mikrofiš A6
Micrographics - Computer output microfiche (COM) - Microfiche A6)**)
_______________
*)

NÁRODNÍ POZNÁMKA Všechny uvedené normy s výjimkou ISO 233 a ISO 259 byly následně
revidovány (viz Národní předmluva) nebo zrušeny.

**) NÁRODNÍ POZNÁMKA ISO/R 30 a ISO 5126 byly zrušeny bez náhrady.
***) NÁRODNÍ POZNÁMKA ISO 2707 a ISO 2708 byly zrušeny k 13. 4. 1994 a nahrazeny ISO

9923:1994 (Micrographics – Transparent A6 microfiche – Image arrangements).
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ISO 7098 Dokumentace - Romanizace čínštiny
(Documentation - Romanization of Chinese)

-- Vynechaný text --

