RDA dodatek k definici metadatových formátů pro digitalizaci periodik
RDA DODATEK K DEFINICI METADATOVÝCH FORMÁTŮ PRO DIGITALIZACI
PERIODIK

7.3.1.1 POLE MODS A DC PRO TITUL PERIODIKA
informace o původu předlohy: odpovídá poli M
264

<originInfo>
eventType

Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264:
M
264_0 "production" (R)
Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné
podobě.
264_1 "publication" (M)
Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o nakladateli zdroje.
264_2 "distribution" (R)
Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o distribuci zdroje.
264_3 "manufacture" (R)
Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné
podobě.
264_4 "copyright" (R)
Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o ochraně podle autorského práva
(copyright).
Ve schválené interpretaci pro minimální
záznam pro textové seriálové zdroje jsou
povinným údajem údaje o nakladateli, tedy pole
264 s druhým indikátorem 1.
Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou
povinné, pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v
předepsaném prameni popisu, lze ho zjistit
apod.)

<place>

<placeTerm>

údaje o místě spojeném s vytvořením, MA
vydáním,
distribucí
nebo
výrobou
popisovaného dokumentu
odpovídá hodnotě 264 $a

<dc:coverage>

konkrétní určení místa a země vydání, např. MA
Praha, resp. "xr" pro ČR

<dc:coverage>

odpovídá
hodnotám
z
katalogizačního
záznamu, pole 264 $a resp. pole 008/15-17
type
authority




"code" pro údaj z pole 008
"text" pro údaj z pole 260

authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z
pole 008

1

M
MA
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<publisher>

jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, MA
distribuovala,
vyrobila
nebo
jinak
vyprodukovala
odpovídá poli 264 $b katalogizačního záznamu
v MARC21;
pokud má periodikum více vydavatelů, přebírají
se ze záznamu všichni (v jednom poli 264)

<dc:publisher>

<dateIssued>

datum vydání předlohy, nutno zaznamenat M
rok/roky, v nichž časopis vycházel - formu
zápisu přebírat z katalogu (např. 1900-1939)

<dc:date>

odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu,
pole 264_1 $c a pole 008/07-10
!! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 $c:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"
264_4 "copyright"
využít element <dateOther> s odpovídajícím
atributem
"type"
nebo
element
<copyrightDate>
encoding

encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole R
008

point

point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z M
pole 008, pro rozmezí dat

qualifier

qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota R
"approximate" pro data, kde nevíme přesný
údaj
datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy
tento elemet se využije v případě výskytu $c v:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"

R

264_0: <dateOther type="production">
264_2: <dateOther type="distribution">
264_3 : <dateOther type="manufacture">

M

<copyrightDate>

využije se pouze v případě výskytu pole 264 s
druhým indikátorem "4" a podpolem $c
264_4 : <copyrightDate>

R

<dateCreated>

datum vydání předlohy pro rukopisy

R

<dateOther>

type

<dc:date>

přebírat z katalogu;
odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu,
pole 264 _1 $c pokud je LDR/06="d", "f", "t"

S KAŽDÝM VÝSKYTEM POLE 264 JE NUTNÉ ELEMENT <originInfo> S PŘÍSLUŠNOU HODNOTOU V
ATRIBUTU OPAKOVAT
Příklady zápisu budou doplněny
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obsahuje
údaje
zdroje/předlohy

<physicalDescription>

fyzickém

o

popisu M

údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, M
electronic, microfilm apod.

<form>

<dc:format>

odpovídá hodnotě v poli 008/23
authority

authority: hodnota "marcform" nebo "gmd"

M

údaje o typu média a typu nosiče M
zdroje/předlohy
odpovídá hodnotám z pole:
337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez
média" – viz kontrolovaný slovník pole 337)
338 POVINNÉ (hodnota např. "svazek" – viz
kontrolovaný slovník pole 338)

<form>

type

pole 337: type="media"
pole 338: type="carrier"

M

authority

pole 337: authority="rdamedia"
pole 338: authority="rdacarrier"

M

Příklad zápisu:
<mods:physicalDescription>
<mods:form type="carrier" authority="rdacarrier">svazek</mods:form>
<mods:form type="media" authority="rdamedia">bez média</mods:form>
<mods:form authority="marcform">print</mods:form>
<mods:form authority="marccategory">text</mods:form>
</mods:physicalDescription>

<recordInfo>
<descriptionStandard>

údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, M
změnách apod.
Popis standardu, ve
katalogizační záznam

kterém

je

přebíraný O

Odpovídá hodnotě návěští záznamu MARC21,
pozice 18 - hodnota "rda" pro LDR/18 ="i"

Příklad zápisu:
LDR -----nas-a-22------i-4500
<mods:recordInfo>
<mods:descriptionStandard>rda</mods:descriptionStandard>
</mods:recordInfo>

3

<dc:format>

RDA dodatek k definici metadatových formátů pro digitalizaci periodik
7.3.1.2 POLE MODS A DC PRO ROČNÍK PERIODIKA
informace o původu předlohy: odpovídá poli 264

<originInfo>
eventType

M

Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264:
M
264_0 "production" (R)
Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě.
264_1 "publication" (M)
Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
nakladateli zdroje.
264_2 "distribution" (R)
Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
distribuci zdroje.
264_3 "manufacture" (R)
Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě.
264_4 "copyright" (R)
Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
ochraně podle autorského práva (copyright).
Ve schválené interpretaci pro minimální záznam pro
textové seriálové zdroje jsou povinným údajem
údaje o nakladateli, tedy pole 264 s druhým
indikátorem 1.
Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou povinné,
pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v předepsaném
prameni popisu, lze ho zjistit apod.)
datum vydání předlohy

<dateIssued>

M

<dc:date>

přebírat z katalogu
odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole
264_1 $c a pole 008/07-10
!! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 $c:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"
264_4 "copyright"
využít element <dateOther> s odpovídajícím
atributem "type" nebo element <copyrightDate>
point

point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole O
008, pro rozmezí dat

qualifier

qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota O
"approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj

<dateOther>

type

<copyrightDate>

datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy
tento elemet se využije v případě výskytu $c v:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"

R

264_0: <dateOther type="production">
264_2: <dateOther type="distribution">
264_3 : <dateOther type="manufacture">

M

využije se pouze v případě výskytu pole 264 s
druhým indikátorem "4" a podpolem $c
264_4 : <copyrightDate>

R
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<dc:date>
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7.3.1.3 POLE MODS A DC PRO ČÍSLO PERIODIKA
informace o původu předlohy: odpovídá poli 264

<originInfo>

RA

nepovinné pro deníky a běžná čísla periodik
doporučené tam, kde lze vyplnit
eventType

Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264:
M
264_0 "production" (R)
Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě.
264_1 "publication" (M)
Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
nakladateli zdroje.
264_2 "distribution" (R)
Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
distribuci zdroje.
264_3 "manufacture" (R)
Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě.
264_4 "copyright" (R)
Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o
ochraně podle autorského práva (copyright).
Ve schválené interpretaci pro minimální záznam
pro textové seriálové zdroje jsou povinným údajem
údaje o nakladateli, tedy pole 264 s druhým
indikátorem 1.
Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou
povinné, pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v
předepsaném prameni popisu, lze ho zjistit apod.)

<place>

<placeTerm>

údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, MA
distribucí nebo výrobou popisovaného dokumentu
odpovídá hodnotě 264 $a

<dc:coverage>

konkrétní určení místa a země vydání, např. MA
Praha, resp. "xr" pro ČR

<dc:coverage>

odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu,
pole 264 $a resp. pole 008/15-17
type

Pokud má dokument více míst vydání v poli 264 M
$a, přebírají se ze záznamu všechna místa (jsou v
jednom poli 264)



authority
<publisher>

"code" pro hodnotu z 008/15-17
"text" pro hodnotu z pole 264 $a

authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z MA
pole 008
jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, MA
distribuovala, vyrobila
odpovídá poli 264 $b katalogizačního záznamu v
MARC21

5

<dc:publisher>
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datum vydání předlohy

<dateIssued>

MA

<dc:date>

přebírat z katalogu
odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu,
pole 264_1 $c a pole 008/07-10
!! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 $c:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"
264_4 "copyright"
využít element <dateOther> s odpovídajícím
atributem "type" nebo element <copyrightDate>
encoding

encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008

point

point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z O
pole 008, pro rozmezí dat

qualifier

qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota R
"approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj

<dateOther>

type

<copyrightDate>

O

datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy
tento elemet se využije v případě výskytu $c v:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"

R

264_0: <dateOther type="production">
264_2: <dateOther type="distribution">
264_3 : <dateOther type="manufacture">

M

využije se pouze v případě výskytu pole 264 s
druhým indikátorem "4" a podpolem $c
264_4 : <copyrightDate>

R

<dc:date>

S KAŽDÝM VÝSKYTEM POLE 264 JE NUTNÉ ELEMENT <originInfo> S PŘÍSLUŠNOU HODNOTOU V
ATRIBUTU OPAKOVAT
Příklady zápisu budou doplněny
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Obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje / R
předlohy

<physicalDescription>

údaje o typu média a typu nosiče M
zdroje/předlohy
odpovídá hodnotám z pole:
337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" –
viz kontrolovaný slovník pole 337)
338 POVINNÉ (hodnota např. "svazek" – viz
kontrolovaný slovník pole 338)

<form>

type

pole 337: type="media"
pole 338: type="carrier"

M

authority

pole 337: authority="rdamedia"
pole 338: authority="rdacarrier"

M

<extent>

údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů)
RA
odpovídá hodnotě v poli 300 $a, $b, $c
počet stránek bude vyjádřen i ve fyzické
strukturální mapě

<note>

poznámka o fyzickém stavu dokumentu;
RA
pro každou poznámku je nutno vytvořit nový
<note> element
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7.3.1.5 POLE MODS A DC PRO PŘÍLOHU PERIODICKÝCH DOKUMENTŮ
informace o původu přílohy: odpovídá poli 264

<originInfo>

MA

plnit, pokud se liší od údajů v popisu čísla
periodika (platí i pro jednotlivé subelementy)
Pozn.:
Jeden nebo více výskytů elementů se
předpokládá pro vydavatele, další výskyt
v případě nutnosti popsat tiskaře. Pokud je
nutno vyjádřit tiskaře (pole 264 _3 $a, $b, $c),
je nutno element <originInfo> opakovat
s atributem eventType="manufacture" a
elementy <place>; <publisher>; a element
<dateOther> s atributem type="manufacture"
eventType

Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264:
M
264_0 "production" (R)
Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné
podobě.
264_1 "publication" (M)
Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o nakladateli zdroje.
264_2 "distribution" (R)
Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o distribuci zdroje.
264_3 "manufacture" (R)
Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné
podobě.
264_4 "copyright" (R)
Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje
údaje o ochraně podle autorského práva
(copyright).
Ve schválené interpretaci pro minimální záznam
pro textové seriálové zdroje jsou povinným
údajem údaje o nakladateli, tedy pole 264 s
druhým indikátorem 1.
Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou
povinné, pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v
předepsaném prameni popisu, lze ho zjistit
apod.).

<place>

<placeTerm>

údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, MA
distribucí nebo výrobou popisované přílohy
odpovídá hodnotě 264 $a

<dc:coverage>

konkrétní určení místa a země vydání, např. MA
Praha, resp. "xr" pro ČR

<dc:coverage>

odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu,
pole 264 $a resp. pole 008/15-17
type

pokud
má
příloha
více
míst M
vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 $a,
přebírají se ze záznamu všechna místa (v
jednom poli 264)
 "code" pro údaj z pole 008
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authority

"text" pro údaj z pole 260

authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z MA
pole 008

<publisher>

jméno entity, která přílohu vytvořila, vydala, MA
distribuovala nebo vyrobila, odpovídá poli 264
$b katalogizačního záznamu v MARC21
pokud
má
příloha
více
vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se za
záznamu všichni (z jednoho pole 264)

<dc:publisher>

<dateIssued>

datum vydání přílohy, podle údajů, které jsou k MA
dispozici
možno použít hodnotu z katalogizačního
záznamu
odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu,
pole 264_1, $c a pole 008/07-10
!! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 $c:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"
264_4 "copyright"
využít element <dateOther> s odpovídajícím
atributem
"type"
nebo
element
<copyrightDate>

<dc:date>

qualifier

datum vytvoření, distribuce, výroby přílohy R
(bude použito i při popisu tiskaře, viz poznámka
u elementu <originInfo> nebo např. u popisu
CD/DVD apod.)
tento elemet se využije v případě výskytu $c v:
264_0 "production"
264_2 "distribution"
264_3 "manufacture"

<dateOther>

type

<copyrightDate>

qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota O
"approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj

264_0: <dateOther type="production">
264_2: <dateOther type="distribution">
264_3 : <dateOther type="manufacture">

M

využije se pouze v případě výskytu pole 264 s
druhým indikátorem "4" a podpolem $c
264_4 : <copyrightDate>

R

<dc:date>

S KAŽDÝM VÝSKYTEM POLE 264 JE NUTNÉ ELEMENT <originInfo> S PŘÍSLUŠNOU HODNOTOU V
ATRIBUTU OPAKOVAT

9

RDA dodatek k definici metadatových formátů pro digitalizaci periodik
obsahuje údaje o fyzickém popisu

<physicalDescription>

M

údaje o fyzické podobě přílohy, např. print, M
electronic apod.
Povinné
pro tištěné předlohy hodnota "print", pro
elektronické přílohy "electronic"
odpovídá hodnotám pozice 23 a 29 v poli 008
MARC21

<form>

authority

authority: hodnota "marcform" nebo "gmd"

R

údaje o typu média a typu nosiče přílohy
M
odpovídá hodnotám z pole:
337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" –
viz kontrolovaný slovník pole 337)
338 POVINNÉ (hodnoty viz kontrolovaný
slovník pole)

<form>

type

pole 337: type="media"
pole 338: type="carrier"

M

authority

pole 337: authority="rdamedia"
pole 338: authority="rdacarrier"

M

Příklad zápisu:
<mods:physicalDescription>
<mods:form type="carrier" authority="rdacarrier">svazek</mods:form>
<mods:form type="media" authority="rdamedia">bez média</mods:form>
<mods:form authority="marcform">print</mods:form>
<mods:form authority="marccategory">text</mods:form>
</mods:physicalDescription>
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<dc:format>

<dc:format>

