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Věcné údaje Věcné údaje 



MARC 21MARC 21

Věcné údaje Věcné údaje –– dva bloky dva bloky 
–– 04X, 07X, 08X04X, 07X, 08X
–– 6XX6XX

•• Indikátory  Indikátory  -- pozice 2. indikátoru k dispozici pro pozice 2. indikátoru k dispozici pro 
specifické ú čely konkrétního pole specifické ú čely konkrétního pole 

•• Zápis interpunkceZápis interpunkce
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Typologie v ěcných údaj ůTypologie v ěcných údaj ů

•• Kódované Kódované 
•• TextovéTextové

•• Vedlejší v ěcná záhlaví a rejst říkové Vedlejší v ěcná záhlaví a rejst říkové 
termínytermíny

–– Kódované údajeKódované údaje
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–– Kódované údajeKódované údaje
•• Všeobecné povahy Všeobecné povahy –– pole 008pole 008
•• Věcné Věcné 

–– Vlastní kódovanéVlastní kódované
–– Klasifika ční znakyKlasifika ční znaky
–– Kombinované Kombinované -- Skupina Skupina 

KonspektuKonspektu



Všeobecné kódované údaje Všeobecné kódované údaje –– pole pole 
008008

•• Pozice Pozice 22 22 –– uživatelské ur čeníuživatelské ur čení

•• Pozice Pozice 2424--27 27 –– povaha obsahupovaha obsahu

•• Pozice Pozice 3333 –– literární formaliterární forma
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•• Pozice Pozice 3333 –– literární formaliterární forma

•• Pozice Pozice 34  34  -- biografiebiografie



Pozice 22 Pozice 22 –– uživatelské ur čeníuživatelské ur čení

•• ## -- není znám nebo specifikovánnení znám nebo specifikován
•• a a –– předškolnípředškolní
•• bb –– mladší d ětimladší d ěti
•• c c –– starší d ětistarší d ěti
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•• c c –– starší d ětistarší d ěti
•• d d –– mladistvímladiství
•• ee –– dosp ělídosp ělí



Pozice 22 Pozice 22 –– uživatelské ur čeníuživatelské ur čení
pokra č. 1pokra č. 1

•• f f -- specialisté specialisté 
–– kódem se ozna čujíkódem se ozna čují

•• odborné dokumenty zam ěřené na úzce odborné dokumenty zam ěřené na úzce 
specializované uživatele, nap ř. disertace, specializované uživatele, nap ř. disertace, 
vysokoškolské kvalifika ční prácevysokoškolské kvalifika ční práce
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vysokoškolské kvalifika ční prácevysokoškolské kvalifika ční práce
•• popisné jednotky adresované omezenému popisné jednotky adresované omezenému 

okruhu uživatel ů, např. zaměstnanc ům okruhu uživatel ů, např. zaměstnanc ům 
jedné organizacejedné organizace

•• odborné texty zam ěřené na širší odbornou odborné texty zam ěřené na širší odbornou 
veřejnost, nap ř. veřejnost, nap ř. odborné odborné studiestudie, odborné, odborné
monografie, zprávy, sborníky, sborníky monografie, zprávy, sborníky, sborníky 
konferencí, odborné články a stati, konferencí, odborné články a stati, 
pojednánpojednáníí



Pozice 22 Pozice 22 –– uživatelské ur čení uživatelské ur čení --
pokra č. 2pokra č. 2

•• g g –– všeobecn ěvšeobecn ě
•• kódem se ozna čujíkódem se ozna čují
•• bbeletristickeletristická dílaá díla, pro která není vhodný , pro která není vhodný 

žádný zžádný z uvedených kód ů, dále slovníky, uvedených kód ů, dále slovníky, 
encyklopedie, jazykové slovníky a encyklopedie, jazykové slovníky a 
příručky, populárn ěpříručky, populárn ě--naučné publikace bez naučné publikace bez 
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příručky, populárn ěpříručky, populárn ě--naučné publikace bez naučné publikace bez 
určení věku uživateleurčení věku uživatele

•• j j –– děti a mládežděti a mládež
•• | | -- kód se neuvádíkód se neuvádí



Pozice 24Pozice 24--27 27 –– povaha obsahu povaha obsahu 
dokumentudokumentu

•• ## nespecifikovánnespecifikován
•• používá se i pro odborné texty zam ěřené používá se i pro odborné texty zam ěřené 

na širší odbornou ve řejnost, viz komentá ř na širší odbornou ve řejnost, viz komentá ř 
u kódu „f“, pozice 22u kódu „f“, pozice 22

•• aa referáty/resuméreferáty/resumé
•• bb bibliografiebibliografie
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•• bb bibliografiebibliografie
•• cc katalogykatalogy

•• používá se pro katalogy všech typ ů, používá se pro katalogy všech typ ů, 
soupisysoupisy

•• dd slovníkyslovníky
•• používá se pro jazykové i biografické používá se pro jazykové i biografické 

slovníkyslovníky



Pozice 24Pozice 24--27 27 –– pokra č. 1pokra č. 1

• e encyklopedie
• používá se i pro tematické výkladové 

slovníky
• f příručky

• používá se i pro pr ůvodce, informa ční 
publikace, populárn ě-naučné publikace, 
číselné tabulky
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číselné tabulky
• g právnické články
• i rejst říky
• j patentové dokumenty
• k diskografie
• l legislativa

• používá se pro právní dokumenty, zákony, 
právní p ředpisy



Pozice 24Pozice 24--27 27 –– pokra č. 2pokra č. 2

•• mm disertacedisertace
•• používá se i pro vysokoškolské používá se i pro vysokoškolské 

kvalifika ční práce, teze kvalifika ční práce, teze 
•• nn literární p řehledy zliterární p řehledy z ur čitého v ědního oboruurčitého v ědního oboru
•• oo recenzerecenze
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•• oo recenzerecenze
•• pp programové textyprogramové texty

•• používá se i pro u čebnice, testy, u čební používá se i pro u čebnice, testy, u čební 
textytexty

•• qq filmografiefilmografie
•• rr adresá řeadresá ře
•• ss statistikystatistiky



Pozice 24Pozice 24--27 27 -- pokra č. 3pokra č. 3

•• tt technické zprávytechnické zprávy
–– používá se i pro projektovou dokumentacipoužívá se i pro projektovou dokumentaci

•• uu standardy/specifikacestandardy/specifikace
•• vv právnické kauzy a poznámky ke kauzámprávnické kauzy a poznámky ke kauzám
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–– používá se pro sbírky usnesení a rozhodnutí používá se pro sbírky usnesení a rozhodnutí 
soud ůsoud ů

•• ww přehledy a výb ěry zpřehledy a výb ěry z právnických materiál ůprávnických materiál ů

•• zz smlouvysmlouvy
•• || kód se neuvádíkód se neuvádí



Pozice 33 Pozice 33 –– literární formaliterární forma

•• 00 nejednánejedná sese oo beletriibeletrii (bez(bez dalšídalší specifikace)specifikace)
•• 11 beletriebeletrie (bez(bez dalšídalší specifikace)specifikace),, cestopisy,cestopisy,

rozhovoryrozhovory,, autobiografieautobiografie
•• cc kreslenékreslené seriályseriály
•• dd dramatadramata
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•• dd dramatadramata
•• ee esejeeseje
•• ff rományromány,, prózyprózy,, novely,novely, pohádky,pohádky, pov ěsti,pověsti,

bájebáje
•• hh humoristickáhumoristická díla,díla, satirysatiry atdatd..



Pozice 33 Pozice 33 –– literární forma literární forma ––
pokra č.pokra č.

•• ii dopisydopisy
•• jj povídkypovídky,, p říběhy,příběhy, fejetony,fejetony, črtyčrty
•• mm smíšenésmíšené formyformy výboryvýbory –– vícevíce litliterárnícherárních

foremforem
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•• pp poeziepoezie
•• ss projevyprojevy
•• uu nenínení známznám
•• || kódkód sese neuvádíneuvádí



Pozice 34 Pozice 34 –– kód biografiekód biografie

•• ## -- nejedná se o biografiinejedná se o biografii

•• aa –– autobiografieautobiografie

•• bb –– individuální biografieindividuální biografie
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•• bb –– individuální biografieindividuální biografie

•• cc –– skupinová biografieskupinová biografie

•• dd –– obsahuje biografické informaceobsahuje biografické informace



043 Kód geografické oblasti043 Kód geografické oblasti (NO)(NO)

• Indikátory nedefinovány

• Podpole
• $a Kód geografické oblasti (O)
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– sedmiznakový kód geografické oblasti MARC se 
zapisuje do opakovaného výskytu podpole $a

– 043   $an-us---$ae-fr---$aa-ja---
neopakovatelné pole
opakovatelné podpole $a



043 Kód geografické oblasti 043 Kód geografické oblasti ––
pokra č.pokra č.

•• $b$b –– lokální kód geografické oblastilokální kód geografické oblasti
•• zapisuje se do opakovaného výskytu zapisuje se do opakovaného výskytu 

podpole podpole $b$b za standardním kódem za standardním kódem 
geografické oblasti v podpoli geografické oblasti v podpoli $a$a

•• $2$2 -- zdroj lokálního kóduzdroj lokálního kódu
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••
•• zapisuje se pouze v p řípadě výskytu zapisuje se pouze v p řípadě výskytu 

podpole podpole $b$b, hodnota , hodnota czenasczenas

•• 043  $a043  $aee--xrxr------ $a$aee--ggrr------
•• 043   $a043   $aee--xrxr------ $b$bee--xrxr--olol $2$2czenasczenas
•• 043   043   $a$aee--xrxr------ $b$bee--xrxr--mrmr $b$bee--xrxr--slsl $2$2czenasczenas



045 Chronologický kód (NO)045 Chronologický kód (NO)
• První indikátor
• Typ časového období v podpoli $b či $c
• # Podpole $b či $c není p řítomno
• 0 Jedno datum/ čas
• 1 Více dat/časů
• 2 Rozmezí dat/ časů

Druhý indikátor
• Nedefinován
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• Nedefinován
• Podpole $a

– obsahuje čtyřznakový kód p řevzatý z tabulky 
kódů časového období

– kód se zapisuje do opakovaného výskytu 
podpole $a

neopakovatelné pole
opakovatelné podpole $a



Kódy časového obdobíKódy časového období p řed n.l.před n.l.

• a0 před 2999    
• b0 2999-2900
• b1 2899-2800
• b2 2799-2700 
• b3 2699-2600
• b4 2599-2500
• b5 2499-2400

• c5   1499-1400
• c6   1399-1300
• c7   1299-1200
• c8   1199-1100
• c9   1099-1000
• d0    999-900
• d1    899-800
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• b5 2499-2400
• b6 2399-2300
• b7 2299-2200
• b8 2199-2100
• b9 2099-2000
• c0 1999-1900
• c1 1899-1800
• c2 1799-1700
• c3 1699-1600
• c4    1599-1500

• d1    899-800
• d2    799-700
• d3    699-600
• d4    599-500
• d5    499-400
• d6    399-300 
• d7    299-200
• d8    199-100
• d9       99-1



Kódy časového obdobíKódy časového období n.l.n.l.

• e     1-99    
• f      100-199
• g     200-299
• h     300-399 
• i      400-499
• j      500-599

• p     1100-1199
• q     1200-1299
• r      1300-1399
• s     1400-1499
• t      1500-1599
• u     1600-1699

19

• j      500-599
• k     600-699
• l      700-799
• m    800-899
• n     900-999
• o     1000-1099

• u     1600-1699
• v      1700-1799
• w     1800-1899
• x      1900-1999
• y      2000-2099 



072 072 skupina Konspektu (O)skupina Konspektu (O)

•• $a$a –– Klasifika ční znak skupiny KonspektuKlasifika ční znak skupiny Konspektu
•• $x$x –– Slovní vyjád ření skupiny KonspektuSlovní vyjád ření skupiny Konspektu
•• $2$2 -- Kód zdroje (2. indikátor 7)Kód zdroje (2. indikátor 7)

–– $2$2KonspektKonspekt
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•• 072  7 072  7 $a$a6060$x$xBiotechnologie. Genetické Biotechnologie. Genetické 
inženýrstvíinženýrství $2$2KonspektKonspekt

•• 072  7 072  7 $a$a791791$x$xFilm. Cirkus. Lidová Film. Cirkus. Lidová 
zábavazábava$2$2KonspektKonspekt



080 080 -- Mezinárodní desetinnMezinárodní desetinné é 

tříděnítřídění (O)(O)

• První indikátor  
Nedefinován 

• Druhý indikátor
• Nedefinován
• Podpole
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•• $a$a Klasifikační znak MDT (NO)
•• $2$2 Vydání (NO) 
• obsahuje text/kód označující vydání MDT

• Kód MRFMRF označuje znaky MDT v rozsahu 
MRF (Master Reference File)

• Kód MRFMRF--sese l označuje Vybrané znaky MDT



080  Mezinárodní desetinné třídění 080  Mezinárodní desetinné třídění --
příkladypříklady

•• 080  080  $a75.036/.03875.036/.038$2MRF$2MRF moderní malířstvímoderní malířství
•• 080  080  $a$a712.3/.7712.3/.7$2MRF$2MRF zahradní  architekturazahradní  architektura
•• 080  080  $a$a66.09866.098$2MRF$2MRF průmyslová biotechnologieprůmyslová biotechnologie
•• 080  080  $a$a(437.3)(437.3)$2MRF$2MRF ČeskoČesko
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•• 080  080  $a$a(083.824)(083.824)$2MRF$2MRF katalogy výstavkatalogy výstav
•• 080  080  $a$a(084.12)(084.12)$2MRF$2MRF fotografické publikacefotografické publikace
•• 080  080  $a$a551.1/.4551.1/.4$2MRF$2MRF--sel  sel  Všeobecná geologieVšeobecná geologie
•• 080  080  $a$a159.9.07159.9.07$2MRF$2MRF--selsel Experimentální    Experimentální    

psychologie. Psychologický výzkumpsychologie. Psychologický výzkum
•• 080  080  $a$a811.135811.135$2MRF$2MRF--selsel Balkánské Balkánské 

románské jazyky. Rumunština. Moldavštinarománské jazyky. Rumunština. Moldavština



Typologie vedlejších v ěcných Typologie vedlejších v ěcných 
záhlavízáhlaví

•• 600  Vedlejší věcné záhlaví 600  Vedlejší věcné záhlaví -- osobní jméno (O)osobní jméno (O)
•• 610  Vedlejší věcné záhlaví 610  Vedlejší věcné záhlaví -- jméno korporace (O)jméno korporace (O)
•• 611  Vedlejší věcné záhlaví 611  Vedlejší věcné záhlaví -- jméno akce (O)jméno akce (O)
•• 630  Vedlejší věcné záhlaví 630  Vedlejší věcné záhlaví -- unifikovaný název (O)unifikovaný název (O)
•• 648  Vedlejší věcné záhlaví 648  Vedlejší věcné záhlaví -- chronologický termín (O)chronologický termín (O)
•• 650  Vedlejší věcné záhlaví 650  Vedlejší věcné záhlaví -- věcné téma (O)věcné téma (O)
•• 651  Vedlejší věcné záhlaví 651  Vedlejší věcné záhlaví -- geografické jméno (O)geografické jméno (O)
•• 653   Rejstříkový termín 653   Rejstříkový termín -- volně tvořený termín (O)volně tvořený termín (O)
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•• 653   Rejstříkový termín 653   Rejstříkový termín -- volně tvořený termín (O)volně tvořený termín (O)
•• 654  Vedlejší věcné záhlaví 654  Vedlejší věcné záhlaví -- fasetově strukturované fasetově strukturované 

věcné téma (O)věcné téma (O)
•• 655   Rejstříkový termín 655   Rejstříkový termín -- žánr/forma (O) žánr/forma (O) 
•• 656   Rejstříkový termín 656   Rejstříkový termín -- povolání (O)povolání (O)
•• 657   Rejstříkový termín 657   Rejstříkový termín -- funkce (O)funkce (O)
•• 658   Rejstříkový termín 658   Rejstříkový termín -- zaměření materiálu (O)zaměření materiálu (O)
•• 69X  Lokální věcné selekční údaje69X  Lokální věcné selekční údaje



Blok 6XX Blok 6XX –– druhý indikátordruhý indikátor

•• 6XX Heslář/Tezaurus6XX Heslář/Tezaurus
•• 00 Library of Congress Subject HeadingsLibrary of Congress Subject Headings
•• 11 LC subject heading for childrenLC subject heading for children´́s literatures literature
•• 22 Medical Subject HeadingsMedical Subject Headings
•• 33 National Agricultural Library subject authority fileNational Agricultural Library subject authority file
•• 44 Zdroj nespecifikovánZdroj nespecifikován
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•• 44 Zdroj nespecifikovánZdroj nespecifikován
•• 55 Canadian Subject HeadingsCanadian Subject Headings
•• 66 Répertoire  de vedettesRépertoire  de vedettes--matièrematière

•• 77 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpoli $2podpoli $2
–– $2czenas$2czenas



Věcná zp řesnění v poli 600, 610, Věcná zp řesnění v poli 600, 610, 
611, 630611, 630

•• Podpole pro v ěcná zp řesnění Podpole pro v ěcná zp řesnění –– řetězec PH řetězec PH 
•• NK ČR nepoužívá NK ČR nepoužívá 

–– $v$v Formální zp řesnění (O) Formální zp řesnění (O) 
–– $x$x Všeobecné zp řesnění (O) Všeobecné zp řesnění (O) 
–– $y$y Chronologické zp řesnění (O) Chronologické zp řesnění (O) 

25

–– $z$z Geografické zp řesnění (O) Geografické zp řesnění (O) 
–– DůvodyDůvody
–– Přesun informací do vstupní pozicePřesun informací do vstupní pozice

•• Délka řetězcůDélka řetězců
•• Zobrazení OPACZobrazení OPAC
•• Dostupnost informací pro vyhledávací Dostupnost informací pro vyhledávací 

službyslužby



600 600 -- osobní jméno (O) osobní jméno (O) -- indikátoryindikátory

•• První indikátorPrvní indikátor
•• Indikátor formy jménaIndikátor formy jména
•• 00 Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménemJméno se uvádí pod rodným/křestním jménem
•• 1 1 Jméno se uvádí pod příjmenímJméno se uvádí pod příjmením
•• 33 Jméno rodiny (rodu)Jméno rodiny (rodu)

–– 600 17 600 17 $$aaNovákNovák, Pavel,, Pavel,$d$d19451945--$2$2czenas czenas 
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–– 600 17 600 17 $$aaNovákNovák, Pavel,, Pavel,$d$d19451945--$2$2czenas czenas 
–– 600 37 600 37 $$aaHabsburkovéHabsburkové (rod)(rod)$2$2czenasczenas

•• Druhý indikátorDruhý indikátor
•• 600 Heslář/Tezaurus600 Heslář/Tezaurus
•• 7 7 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpolipodpoli $2$2czenasczenas



600 600 -- osobní jméno osobní jméno –– podpole podpole -- jmenná jmenná 
částčást

•• $a$a Osobní jméno (NO)
•• $q$q Rozpis iniciál rodného/k řestního 

jména (NO)
•• $b$b Římské číslice (NO)
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•• $b$b Římské číslice (NO)
•• $c$c Doplňky ke jménu jiné než data (O)
•• $d$d Data související se jménem (NO)



600 600 –– osobní jméno osobní jméno –– podpole podpole --
názvová částnázvová část

• $t Název díla (NO)$t Název díla (NO)
•• $f$f Data související s dílem (NO)Data související s dílem (NO)
•• $g$gDalší různé informace (NO)Další různé informace (NO)
•• $h$hObecné označení druhu dokumentu (NO) Obecné označení druhu dokumentu (NO) 
•• $k$kPodzáhlaví pro formu (O)Podzáhlaví pro formu (O)
•• $l$l Jazyk díla (NO)Jazyk díla (NO)
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•• $l$l Jazyk díla (NO)Jazyk díla (NO)
•• $m$mObsazení (hudební díla (O) Obsazení (hudební díla (O) 
•• $n$nČíslo části/sekce díla (O)Číslo části/sekce díla (O)
•• $o$oÚdaj o aranžmá (hudební díla) (NO)Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)
•• $p Název části/sekce díla (O)$p Název části/sekce díla (O)
•• $r$r Tónina (hudební díla) (NO)Tónina (hudební díla) (NO)
•• $s Verze (N)$s Verze (N)
•• $g$gDalší různé informace (NO)Další různé informace (NO)



600 600 -- osobní jméno osobní jméno –– příklady 1příklady 1

• 600 07 $aJan Pavel$bII .,$cpapež,$d1920-$2czenas 

• 600 07 $aKarel $bI. Franz Josef, $crakouský 
císař,$d1887-1922$2czenas 

• 600 07 $aKarel $bIV.,$cčeský král a římský 
císař,$d1316-1378$2czenas
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• 600 17 $aMasaryk, Tomáš Garrigue, $d1850-
1937$2czenas

• 600 17 $aGašparíková-Horáková, Anna, $d1896-
1987$2czenas

• 600 17 $aTolkien, J. R. R. $q(John Ronald 
Reuel),$d1892-1973$2czenas



600 600 -- osobní jméno osobní jméno –– příklady 2příklady 2

•• 600 37600 37$$aaHabsburkovéHabsburkové (rod)(rod)$2$2czenasczenas

•• 600 37600 37$$aaMasarykoviMasarykovi(rodina)(rodina)$$22czenasczenas
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•• 600 37600 37$$aaMasarykoviMasarykovi(rodina)(rodina)$$22czenasczenas



600 600 -- osobní jméno osobní jméno –– příklady 3příklady 3

• 600 17$aKafka, Franz,$d1883-1924.$tIn 
der Strafkolonie$2czenas

• 600 17$aShakespeare, William,$d1564-
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• 600 17$aShakespeare, William,$d1564-
1616.$tKing Lear$2czenas

• 600 17$aHavel, Václav,$d1936-
$tDopisy Olze$2czenas



610 610 -- jméno korporace (O) jméno korporace (O) --
indikátoryindikátory

•• První indikátorPrvní indikátor
Indikátor formy jménaIndikátor formy jména

•• 00 Invertovaná forma jménaInvertovaná forma jména
•• 11 Jméno jurisdikceJméno jurisdikce
•• 22 Jméno v p římém po řadíJméno v p římém po řadí
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•• Druhý indikátorDruhý indikátor
610 Heslář/Tezaurus610 Heslář/Tezaurus

•• 77 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpoli podpoli $2$2czenasczenas



610 610 -- jméno korporace jméno korporace –– podpole podpole ––
jmenná částjmenná část

•• $a$a Jméno korporace nebo jurisdikce jako Jméno korporace nebo jurisdikce jako 
vstupní prvekvstupní prvek (NO)(NO)

•• $b$b Podřízená složkaPodřízená složka (O)(O)
•• $c$c Místo konání akceMísto konání akce (N)(N)
•• $d$d Datum konání akce nebo podpisu smlouvyDatum konání akce nebo podpisu smlouvy
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•• $d$d Datum konání akce nebo podpisu smlouvyDatum konání akce nebo podpisu smlouvy
(O)(O)

•• $g$g Další různé informace (NO)Další různé informace (NO)
•• $n$n Číslo části/sekce/akceČíslo části/sekce/akce (O)(O)



610 610 -- jméno korporace jméno korporace –– podpole podpole 
–– nnázvová částázvová část

• $t Název dílaNázev díla (NO)(NO)
•• $f$f Data související sData související s dílem (NO)dílem (NO)
•• $h$h Obecné ozna čení druhu dokumentu (NO) Obecné ozna čení druhu dokumentu (NO) 
•• $k$k Podzáhlaví pro formu (NO)Podzáhlaví pro formu (NO)
•• $l$l Jazyk dílaJazyk díla (NO)(NO)
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•• $m$m Obsazení (hudební díla) (O)Obsazení (hudební díla) (O)
•• $o$o Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)
•• $p$p Název části/sekce dílaNázev části/sekce díla (O)(O)
•• $r$r Tónina (hudební díla)(NO) Tónina (hudební díla)(NO) 
•• $s$s VerzeVerze (NO)(NO)



610 610 –– jméno korporace jméno korporace –– p říklady 1příklady 1

• 610 17 $aKarlovy Vary (Česko : okres).$bOkresní 
úřad$2czenas

• 610 17 $aČesko.$bAgentura vojenských informací a 
služeb.$bOdbor redakcí a veřejných 
informací$2czenas
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informací$2czenas

• 610 17 $aČesko (Československo).$bVláda 
(8.1.1969-29.9.1969)$2czenas

• 61017$aČesko.$bVěznice Praha-Pankrác$2czenas

• 61017$aČesko.$bZemský sněm$2czenas



610 - jméno korporace – p říklady 2

• 610 27 $aKarlštejn (hrad)$2czenas
• 610 27 $aBuchenwald (koncentrační 

tábor)$2czenas
• 610 27 $aKarmína (hudební skupina)$2czenas
• 610 27 $aKlášter kartuziánů (Dolany, Olomouc, 

Česko)$2czenas 
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Česko) czenas 
• 610 27 $aZákladní škola (Horka nad Moravou, 

Česko).$bPobočka Skrbeň$2czenas
• 610 27 $aZákladní škola Otokara Březiny 

(Jaroměřice nad Rokytnou, Česko)$2czenas
• 610 27 $aZákladní škola v ulici Matice školské 

(České Budějovice, Česko)$2czenas



610 610 -- jméno korporace jméno korporace –– p říklady 3příklady 3

•• 610 27610 27 $a$aČeskobratrská církev Českobratrská církev 
evangelická.evangelická.$b$bČeskoČesko--německá pracovní německá pracovní 
skupinaskupina$2$2czenasczenas

•• 610 27610 27 $a$aNigel Phillips Rare BooksNigel Phillips Rare Books$2$2czenasczenas
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•• Nigel Phillips Rare BooksNigel Phillips Rare Books czenasczenas

•• 610 27610 27 $a$aAntiquariat Marcus Haucke (Berlín, Antiquariat Marcus Haucke (Berlín, 
Německo)Německo)$2$2czenasczenas

•• 610 27610 27 $a$aH.P. Kraus (firma)H.P. Kraus (firma)$2$2czenasczenas



610 610 -- jméno korporace jméno korporace –– p říklady 4příklady 4

•• 610610 2727 $a$aKatolická církevKatolická církev..$b$bČeská biskupská Česká biskupská 
konferencekonference..$t$tSmířené sousedství v srdci Smířené sousedství v srdci 
EvropyEvropy$2$2czenasczenas

•• 610610 2727 $a$aKatolická církev.Katolická církev.$b$bRakouská biskupská Rakouská biskupská 

38

•• 610610 2727 $a$aKatolická církev.Katolická církev.$b$bRakouská biskupská Rakouská biskupská 
konference.konference.$t$tVersöhnte Nachbarschaft im Herzen Versöhnte Nachbarschaft im Herzen 
EuropasEuropas$2$2czenasczenas



610 610 -- jméno korporace jméno korporace –– p říklady 5příklady 5

•• Zápis akce pod korporativním záhlavímZápis akce pod korporativním záhlavím

•• 610610 2727 $a$aKatolická církev.Katolická církev.$$bbArcidiecéze pražská. Arcidiecéze pražská. 
$$bbKatolický sjezdKatolický sjezd$$nn (1. :(1. :$$dd1895 :1895 :$$ccPříbram, Příbram, 
Česko)Česko)$2$2czenasczenas
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•• 610610 2727 $a$aKatolická církev.Katolická církev.$$bbDiecéze Diecéze 
královéhradecká.královéhradecká.$$bbEucharistický kongresEucharistický kongres$$dd (2002 (2002 
::$$ccHradec Králové, Česko)Hradec Králové, Česko)$2$2czenas czenas 

•• 610 27610 27 $a$aVysoká škola báňská Vysoká škola báňská -- Technická Technická 
univerzita Ostrava.univerzita Ostrava.$b$bKatedra elektroniky a Katedra elektroniky a 
telekomunikační techniky.telekomunikační techniky.$b$bSeminářSeminář$n$n (5. :(5. :$d$d2002 2002 
::$c$cOstrava, Česko)Ostrava, Česko)$2$2czenasczenas



611 611 -- jméno akce (O) jméno akce (O) –– indikátoryindikátory

•• První indikátorPrvní indikátor
•• Indikátor formy jménaIndikátor formy jména
•• 00 Invertovaná forma jménaInvertovaná forma jména
•• 11 Jméno jurisdikceJméno jurisdikce
•• 22 Jméno vJméno v p římém po řadípřímém po řadí
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•• Druhý indikátorDruhý indikátor
611 611 Heslář/tezaurusHeslář/tezaurus

•• 77 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpoli podpoli $2$2czenasczenas



611 611 -- jméno akce jméno akce –– podpolepodpole

•• $a$a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní 
prvek (NO)prvek (NO)

•• $q$q Jméno akce následující ve vstupním prvku za Jméno akce následující ve vstupním prvku za 
jménem jurisdikce (NO)jménem jurisdikce (NO)

•• $d$d Datum konání akce (NO)Datum konání akce (NO)
•• $c$c Místo konání akce (NO)Místo konání akce (NO)
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••
• $t Název díla (NO)
• $f Data související s dílem (NO)
• $h Obecné ozna čení druhu dokumentu (NO) 
• $k Podzáhlaví pro formu (O)
• $l Jazyk díla (NO)
• $n Číslo části/sekce/akce (O)
• $p Název části/sekce díla (O) 
• $s Verze (NO)



611 611 -- jméno akce jméno akce –– p říkladypříklady

•• 611 611 2277 $a$aZbrane, strelci a puškárske Zbrane, strelci a puškárske 
remesloremeslo$d$d (2002 :(2002 :$c$cLevoča, Slovensko)Levoča, Slovensko)$2$2czenasczenas

•• 611 611 2277 $a$aNárodní konference teraristů a Národní konference teraristů a 
herpetologů České republikyherpetologů České republiky$n$n ((2828. :. :$d$d20012001
::$c$cOsek u Duchcova, Osek u Duchcova, Česko)Česko)$2$2czenasczenas
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•• 611 27611 27 $a$aBrnoBrno--WeimarWeimar--PraguePrague--WienWien$d$d (2003 (2003 
::$c$cBrno, Česko)Brno, Česko)$2$2czenas czenas 

•• 611 27611 27 $a$aZámecký palmový skleník Lednice na Zámecký palmový skleník Lednice na 
Moravě (seminář)Moravě (seminář)$d$d (2002 :(2002 :$c$cLednice, Lednice, 
Česko)Česko)$2$2czenasczenas



630 630 –– unifikovaný název (O)unifikovaný název (O)

•• První indikátorPrvní indikátor
•• Vylou čení znaků z řazeníVylou čení znaků z řazení
•• 00--99 Počet vylou čených znak ůPočet vylou čených znak ů

•• Druhý indikátorDruhý indikátor
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•• Druhý indikátorDruhý indikátor
•• 630630 Heslář/tezaurusHeslář/tezaurus
•• 77 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpoli podpoli $2$2czenasczenas



630  630  –– unifikovaný název unifikovaný název -- podpolepodpole

•• $a$a Unifikovaný název (NO)Unifikovaný název (NO)
•• $n$n Číslo části/sekce díla (O)Číslo části/sekce díla (O)
•• $p$p Název části/sekce díla(NO)Název části/sekce díla(NO)
•• $l$l Jazyk díla (NO)Jazyk díla (NO)
•• $f$f Data související sData související s dílem (NO)dílem (NO)
•• $k$k Podzáhlaví pro formu (O)Podzáhlaví pro formu (O)
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•• $k$k Podzáhlaví pro formu (O)Podzáhlaví pro formu (O)
•• $s$s Verze (NO)Verze (NO)
•• $d$d Datum podpisu smlouvy (O)Datum podpisu smlouvy (O)
•• $h$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)Obecné označení druhu dokumentu (NO)
•• $m$mObsazení (hudební díla) (O)Obsazení (hudební díla) (O)
•• $o$o Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)  Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)  
•• $r$r Tónina (hudební díla) (NO)Tónina (hudební díla) (NO)
•• $g$g Další různé informace (NO)Další různé informace (NO)



630 unifikovaný název 630 unifikovaný název -- p říkladypříklady

•• 630 07 630 07 $a$aBible.Bible. $l$lČesky.Česky. $s$sBible kralickáBible kralická $2$2czenasczenas

•• 630 07 630 07 $a$aBible.Bible. $l$lČesky.Česky. $s$sBible Bible 
SvatováclavskáSvatováclavská $2$2czenasczenas

•• 630 07 630 07 $a$aRukopis královédvorskýRukopis královédvorský $2$2czenasczenas
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•• 630 07 630 07 $a$aBible.Bible. $p$pN.Z.N.Z.$p$pList Timotejovi List Timotejovi 
1.1.$2$2czenasczenas

•• 630 07 630 07 $a$aBible.Bible. $p$pN.Z.N.Z.$p$pSkutky Skutky 
apoštol ů.apoštol ů.$l$lČeskyČesky $2$2czenasczenas

•• 630 07 630 07 $a$aBible.Bible. $p$pN.Z.N.Z.$p$pSkutky Skutky 
apoštol ů.apoštol ů.$l$lRomskyRomsky $2$2czenasczenas



648 chronologický termín 648 chronologický termín ––
indikátory, podpoleindikátory, podpole

• Podpole
• $a Chronologický termín (NO)
• $v Formální zpřesnění (O)
• $x Všeobecné zpřesnění (O)
• $y Chronologické zpřesnění (O)
• $z Geografické zpřesnění (O)
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• $z Geografické zpřesnění (O)
• $2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)
• První indikátor

– nedefinován
• Druhý indikátor

648 Heslář/Tezaurus
• 7 Zdroj specifikován v podpoli $2czenas



648 648 –– chronologický termín chronologický termín --
příkladypříklady

•• 648   7 648   7 $a$a19001900--19991999$2$2fastfast
•• 648   7 648   7 $a$a18621862$2$2fastfast
•• 648   7 648   7 $a$a18001800--18991899$2$2fastfast

•• 648   7 648   7 $a$a18481848$2$2czenasczenas
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•• 648   7 648   7 $a$a18481848$2$2czenasczenas
•• 648   7 648   7 $a$a14. stol.14. stol. $2$2czenasczenas
•• 648   7648   7 $a$a14511451--15001500$2$2czenas czenas 
•• 648   7 648   7 $a$a15011501--15501550$2$2czenasczenas
•• 648   7 648   7 $a$a16011601-- 17001700$2$2czenasczenas



Zápis chronologických údaj ůZápis chronologických údaj ů
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650 650 -- věcné téma (O) věcné téma (O) -- indikátoryindikátory

•• První indikátorPrvní indikátor
•• Úroveň:Úroveň:
•• ## Informace není dostupnáInformace není dostupná
•• 00 NespecifikovánaNespecifikována
•• 11 PrimárníPrimární
•• 22 SekundárníSekundární
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•• 22 SekundárníSekundární

•• Druhý indikátorDruhý indikátor
•• 650  Heslář/Tezaurus650  Heslář/Tezaurus
•• 77 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpolipodpoli $2$2czenasczenas



650 650 -- věcné téma věcné téma –– podpolepodpole

•• $a$a Věcné téma či geografické jméno jako Věcné téma či geografické jméno jako 
vstupní prvek (NO)vstupní prvek (NO)

•• $v$v Formální zpřesnění (O)Formální zpřesnění (O)
•• $x$x Všeobecné zp řesnění (O)Všeobecné zp řesnění (O)
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•• $x$x Všeobecné zp řesnění (O)Všeobecné zp řesnění (O)
•• $y$y Chronologické zp řesnění (O)Chronologické zp řesnění (O)
•• $z$z Geografické zp řesnění (O)Geografické zp řesnění (O)
•• $2$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)



650 650 -- věcné téma věcné téma –– p říklady 1příklady 1

•• 650 07 650 07 $a$aŠvihova aféra, 1914Švihova aféra, 1914 $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$aNobelova cenaNobelova cena $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$aSvíčková demonstrace, Bratislava, Svíčková demonstrace, Bratislava, 

19881988$2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$adům čp. 17 (Dobruška, Česko)dům čp. 17 (Dobruška, Česko) $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$adům čp. 43, Mjasnickaja ulice (Moskva, dům čp. 43, Mjasnickaja ulice (Moskva, 
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•• 650 07 650 07 $a$adům čp. 43, Mjasnickaja ulice (Moskva, dům čp. 43, Mjasnickaja ulice (Moskva, 
Rusko)Rusko) $2$2czenasczenas

•• 650 07 650 07 $a$aPátečníciPátečníci $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$aKatynský masakr, 1940Katynský masakr, 1940 $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$aOlomouc, obléhání, 1758Olomouc, obléhání, 1758 $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$aLidice, vyhlazení, 1942Lidice, vyhlazení, 1942 $2$2czenasczenas
•• 65007 65007 $a$aNěmecko, sjednocení, 1990Německo, sjednocení, 1990 $2$2czenasczenas



650 650 -- věcné téma věcné téma –– p říklady 2příklady 2

•• 650 07 650 07 $a$aČeskoslovensko, rozd ělení, Československo, rozd ělení, 
19921992$2$2czenasczenas

•• 650 07 650 07 $a$aNormandie, invaze, 1944Normandie, invaze, 1944 $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$aMariánský sloup, Starom ěstské Mariánský sloup, Starom ěstské 

náměstí (Praha, Česko)náměstí (Praha, Česko) $2$2czenasczenas
•• 650 07650 07 $a$asloup Nejsv ětější Trojice, České sloup Nejsv ětější Trojice, České 

Budějovice ( Česko)Budějovice ( Česko) $2$2czenas czenas 
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••
Budějovice ( Česko)Budějovice ( Česko) $2$2czenas czenas 

•• 650 07 650 07 $a$aSrpen, 1968Srpen, 1968 $2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$aSametová revoluce, 1989Sametová revoluce, 1989 $2$2czenasczenas
•• 650 07650 07 $a$aDesetiletí duchovní obnovy, 1988Desetiletí duchovní obnovy, 1988--

19971997$2$2czenasczenas
•• 650 07 650 07 $a$astarom ěstská exekuce, 1621starom ěstská exekuce, 1621 $2$2czenasczenas



650 650 -- věcné téma věcné téma –– p říklady  příklady  --
řetězec PHřetězec PH

•• 650 07 650 07 $a$aprezidentiprezidenti $z$zBrazílieBrazílie $y$y20. stol.20. stol. $2$2czenasczenas

•• 650 07 650 07 $a$aspisovateléspisovatelé $z$zItálieItálie $y$y16. stol.16. stol. $2$2czenasczenas

•• 650 07 650 07 $a$aspisovatelkyspisovatelky $z$zKaribská Karibská 
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•• 650 07 650 07 $a$aspisovatelkyspisovatelky $z$zKaribská Karibská 
oblastoblast $2$2czenasczenas

•• 650 07 650 07 $a$aspisovná češtinaspisovná čeština $y$y17.17.--18. 18. 
stol.stol. $2$2czenasczenas

•• 650 07 650 07 $a$akosmologiekosmologie $x$xfilozofické filozofické 
aspektyaspekty $2$2czenasczenas



651 651 -- geografické jméno (O) geografické jméno (O) ––
indikátory indikátory -- podpolepodpole

•• První indikátor nedefinovánPrvní indikátor nedefinován
•• Druhý indikátorDruhý indikátor
•• 651  Heslář/Tezaurus651  Heslář/Tezaurus
•• 77 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpoli podpoli $2$2czenasczenas

•• PodpolePodpole
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•• PodpolePodpole
•• $a$a Geografické jméno (NO)Geografické jméno (NO)
•• $v$v Formální zp řesnění (O)Formální zp řesnění (O)
•• $x$x Všeobecné zp řesnění (O)Všeobecné zp řesnění (O)
•• $y$y Chronologické zp řesnění (O)Chronologické zp řesnění (O)
•• $z$z Geografické zp řesnění (O)Geografické zp řesnění (O)
•• $2$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)



651 651 -- geografické jméno geografické jméno –– p říkladypříklady

•• 651 7 651 7 $a$aLoire, řekaLoire, řeka--oblast (Francie)oblast (Francie) $2$2czenasczenas
•• 651 7 651 7 $a$aLabe (Česko a N ěmecko)Labe (Česko a N ěmecko) $2$2czenasczenas
•• 651 7 651 7 $a$aVoděradské bu činy (Česko : nau čná Voděradské bu činy (Česko : nau čná 

stezka)stezka) $2$2czenas czenas 
•• 651 7 651 7 $a$aNárodní p řírodní rezervace Vod ěradské Národní p řírodní rezervace Vod ěradské 
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•• 651 7 651 7 $a$aNárodní p řírodní rezervace Vod ěradské Národní p řírodní rezervace Vod ěradské 
bučiny (Česko)bučiny (Česko) $2$2czenas czenas 

•• 651 7 651 7 $a$aVojnice (T ěšetice, Olomouc, Vojnice (T ěšetice, Olomouc, 
Česko)Česko) $2$2czenasczenas

•• 651 7 651 7 $a$aFlájský potok ( Česko a Flájský potok ( Česko a 
Německo)Německo) $2$2czenasczenas

•• 651 7 651 7 $a$aTerezín (Hodonín, Česko)Terezín (Hodonín, Česko) $2$2czenasczenas
•• 651 7 651 7 $a$aTerezín (Kunžak, Česko)Terezín (Kunžak, Česko) $2$2czenas czenas 
•• 651 7 651 7 $a$aTerezín (Litom ěřice, Česko)Terezín (Litom ěřice, Česko) $2$2czenasczenas



653 653 –– rejst říkový termín  (O) rejst říkový termín  (O) ––
voln ě tvo řený termínvoln ě tvo řený termín

•• První indikátorPrvní indikátor
–– Úroveň:Úroveň:

•• ## Informace není dostupnáInformace není dostupná
•• 00 NespecifikovánaNespecifikována
•• 11 PrimárníPrimární
•• 22 SekundárníSekundární
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•• 22 SekundárníSekundární
•• Druhý indikátorDruhý indikátor

–– NedefinovánNedefinován

•• Podpole Podpole 
•• $a$a Volně tvo řený termín (O)Volně tvo řený termín (O)



653 653 –– rejst říkový termín rejst říkový termín –– voln ě voln ě 
tvo řený termín tvo řený termín –– zápis, p říkladyzápis, p říklady

•• $a$a Volně tvo řený termín (O)Volně tvo řený termín (O)
–– Termíny téže úrovn ě, specifikované Termíny téže úrovn ě, specifikované 

hodnotou prvního indikátoru, hodnotou prvního indikátoru, se zapisují do se zapisují do 
opakovaného výskytu podpole $aopakovaného výskytu podpole $a

–– Důvody zm ěny zápisuDůvody zm ěny zápisu
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––
•• Respekt doporu čení MARC21Respekt doporu čení MARC21
•• Jednotná praxe Jednotná praxe 

–– Požadavky knihovenPožadavky knihoven
–– Požadavky producent ů knihovnických systém ůPožadavky producent ů knihovnických systém ů

–– Praxe v zahrani čních databázíchPraxe v zahrani čních databázích
PříkladyPříklady
–– 6530 6530 $a$apolarizace v církvipolarizace v církvi $a$anové nové 

paradigmaparadigma $a$aexopsychologieexopsychologie $a$aduchovní duchovní 
krizekrize $a$avesmírná harmonievesmírná harmonie



655 rejst říkový termín 655 rejst říkový termín –– žánr/formažánr/forma

•• První indikátor První indikátor 
–– Typ termínuTyp termínu
–– # základní# základní
–– 0 fasetový0 fasetový

•• Druhý indikátorDruhý indikátor
–– 650  Heslář/Tezaurus650  Heslář/Tezaurus
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–– 650  Heslář/Tezaurus650  Heslář/Tezaurus
–– 7 7 Zdroj specifikován vZdroj specifikován v podpolipodpoli $$2czenas

•• $a$a Žánr/forma či základní termín (NO)Žánr/forma či základní termín (NO)
•• $v$v Formální zp řesnění (O)Formální zp řesnění (O)
•• $x$x Všeobecné zp řesnění (O)Všeobecné zp řesnění (O)
•• $y$y Chronologické zp řesnění (O)Chronologické zp řesnění (O)
•• $z$z Geografické zp řesnění (O)Geografické zp řesnění (O)
•• $2$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)



655 rejst říkový termín 655 rejst říkový termín –– žánr/forma žánr/forma 
-- příkladypříklady

•• 655  655  $aseminární projektyseminární projekty $2$2czenasczenas
•• 655  655  $asíťové službysíťové služby $2$2czenasczenas
•• 655  655  $aslovníkyslovníky $2$2czenasczenas
•• 655  655  $asout ěžní prácesout ěžní práce $2$2czenasczenas
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•• 655  655  $asout ěžní prácesout ěžní práce $2$2czenasczenas
•• 655  655  $arományromány $2$2czenasczenas
•• 655  655  $astudiestudie $2$2czenasczenas
•• 655  655  $asborníkysborníky $2$2czenasczenas


