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Co je seriál?

ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na 
jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně nebo nepravidelně 
v částech po sobě jdoucích, určená pro stálé pokračování 
(příkladem jsou periodika, noviny, ročenky a edice)(příkladem jsou periodika, noviny, ročenky a edice)

� Seriál: publikace v tištěné nebo netištěné podobě postupně 
vydávaná včástech, mající číselné nebo chronologické 
označení a bez předem stanovené doby ukončení.

� Seriálové dokumenty zahrnují:
� periodika, noviny, ročenky (výroční zprávy, adresáře atd.), 

odborné časopisy, zprávy, sborníky atd., společností typu 
proceedings a monografické edice

� tato definice nezahrnuje díla vydávaná po částech s předem 
stanovenou dobou ukončení – viz ISO 3297-1986 ISSN
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Co je seriál?

ISSN:
Seriálová publikace- tištěný nebo jakýmkoliv způsobem 

rozmnožený grafický dokument vycházející pod společným rozmnožený grafický dokument vycházející pod společným 
názvem v jednotlivých částech (číslech, sešitech, svazcích 
apod.) s číselným či chronologickým označením, který je 
určen k průběžnému vydávání. 

Základní druhy seriálových publikací jsou: 

noviny, časopisy, ročenky, edice odborných a vědeckých knih,

referáty, zprávy a sborníky, materiály z kongresů a konferencí
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Co je seriál?

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC : podklad pro 
interpretace AACR2R/UNIMARC

Za seriál se pokládá vše, co pokračuje a nemá předem stanovený počet 
částí a/nebo má stanovenou periodicitu. Do kategorie seriálů spadají pravá částí a/nebo má stanovenou periodicitu. Do kategorie seriálů spadají pravá 
i nepravá periodika a edice (popisované shora, nikoli jednotlivé 
monografie v nich vydávané).

(Pravé) periodikum
Druh seriálového dokumentu, vydávaný v pravidelných intervalech, 
častěji než ročně, tj. nejméně dvakrát ročně a s delší než 14denní 
periodicitou, jednotlivá čísla se obecně vyznačují růzností obsahu a 
přispěvovatelů, a to jak v rámci jednoho čísla, tak v celé řadě čísel.

Nepravé periodikum
Druh seriálové dokumentu vydávaný méně než dvakrát ročně.



Pokračující zdroje

Definice
Popis pokračujících zdrojů, tj. po sobě jdoucích sešitů (seriály) 
nebo integračních zdrojů (např. aktualizace na volných listech, nebo integračních zdrojů (např. aktualizace na volných listech, 
aktualizace webových stránek, iterace)
Pokračující zdroj = bibliografický zdroj, který je vydáván bez 
předem určeného konečného data vydání, zahrnuje seriály a 
integrační zdroje.
Seriál = pokračující zdroj, postupně vydávaný po jednotlivých 
částech, obvykle číslovaných, bez předem stanovené doby 
ukončení. Zahrnuje deníky, časopisy, elektronické časopisy, 
adresáře na pokračování, výroční zprávy, noviny a 
monografické edice



Pokračující zdroje – integrační 
zdroje

Definice
Integrační zdroj – bibliografický zdroj, který je doplňován 
nebo pozměňován aktualizacemi. Tyto aktualizace nestojí 
samostatně a jsou integrovány do jednoho celku. Integrační samostatně a jsou integrovány do jednoho celku. Integrační 
zdroje mohou být konečné nebo na pokračování. Příkladem 
jsou aktualizace na volných listech a aktualizace webových 
stránek.
Aktualizace na volných listech– integrační zdroj, který se 
skládá z jednoho nebo více základních svazků, aktualizovaných 
jednotlivými volnými stranami, které se vkládají, odstraňují 
a/nebo nahrazují
Iterace – příklad integračního zdroje, který zahrnuje jak jeho 
první vydání, tak i jeho aktualizovaná vydání





Integrační zdroj

Obchodní zákoník, Obchodní věstník a zákon o

státním podniku : podle právního stavu k … --

Olomouc : ANAG, 2002- . – [1. vyd.]. – sv. ; 21 cmOlomouc : ANAG, 2002- . – [1. vyd.]. – sv. ; 21 cm

Popsáno podle: 4. vyd. (2004). – Součástí podnázvu 

je datum.– Dříve jako: Obchodní zákoník, 1.-3. vyd. –

Jednotlivé sv. mají ISBN.



Seriál

Starožitnosti a užité umění : měsíčník pro sběratele a
znalce. – Roč. 1., č. 1 (březen 1993)-č. 12 (prosinec
1997). – Praha : Agnesa, 1993-1997. – 5 sv. ; 30 cm
ISSN 1210-6518
Suplement: Aukční katalog. – Nahrazuje: 
Starožitnost. –
Zanikl začl. do: Antique. – Vydává: 
Starožitnost, s.r.o. – 5x ročně neperiodická příl. 44 s. 
– Aukční katalog (pro předplatitele zdarma)



Pokračující zdroje – prameny 
popisu

Hlavní prameny popisu

12.0B1

Základní prameny popisu:Základní prameny popisu:

Seriály – první sešit nebo část nebo první dostupný
sešit nebo část

Integrační zdroje – základním pramenem jsou kromě 
údajů z první části dokumentu též všechny postupně 
vydávané části (aktualizace, iterace)



Oblast údajů Seriály Integrační zdroje

Název a odpovědnost první sešit nebo část (nebo 
první dostupný)

nejnovější 
aktualizace

Vydání první sešit nebo část (nebo 
první dostupný)

nejnovější 
aktualizace

Číslování první a/nebo poslední sešity 
nebo část každé řady

Nakladatelské údaje: Místo a 
jméno

první sešit nebo část (nebo 
první dostupný)

nejnovější 
aktualizace

Datum první a/nebo poslední sešity první a/nebo Datum první a/nebo poslední sešity 
nebo části

první a/nebo 
nejnovější 
aktualizace

Fyzický popis všechny sešity nebo části nejnovější 
aktualizace

Edice všechny sešity nebo části l nejnovější 
aktualizace

Poznámka všechny sešity nebo části, 
jakýkoli jiný zdroj

všechny aktualizace 
a jakýkoli jiný zdroj

Standardní číslo a dostupnost všechny sešity nebo části, 
jakýkoli jiný zdroj 

všechny aktualizace 
a jakýkoli jiný zdroj



Pokračující zdroje
- předepsané prameny popisu

Údaj o názvu a odp. Titulní stránka

Vydání Titulní stránka, ostatní preliminária a tiráž

Číslování celá publikace

Nakladatelské údaje celá publikaceNakladatelské údaje celá publikace

Fyzický popis jakýkoli pramen

Edice titulní stránka edice, obálka, hlavička, novin.
tiráž, redakční stránky, tiráž, ostatní stránky

Poznámka jakýkoli pramen

Standardní číslo a dostupnost jakýkoli pramen



Pokračující zdroje
- předepsané prameny popisu

� = u tištěných dokumentů

� u netištěných dokumentů – konkrétní speciální 
dokumenty (elektronické zdroje, zvukové dokumenty (elektronické zdroje, zvukové 
dokumenty apod.)



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

� Hlavní název, souběžné názvy, další názvové 
informace, údaje o odpovědnosti

�stejná pravidla jako u monografií�stejná pravidla jako u monografií
� zapisuje se název přesně, s výjimkou psaní velkým 

písmen a interpunkce

� lze opravit zjevné typografické chyby, neopravený název 
uvádět do poznámky

� u samostatně vydávané řady – uvádí se i společný název
� Acta universitatis Carolinae. Philologica



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

� Hlavní název
� Pokud název zahrnuje datum, jméno, číslování atd., které 

se mění od sešitu k sešitu, vynechává se a nahradí 
znakem pro výpustku (...)

Výroční zprava ČNB za rok ...

ale 15. Výroční zpráva –Výroční zpráva

Pokud se datum, jméno apod. objeví na začátku názvu, 
znak pro vynechání se neuvádí



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

� změna hlavního názvu

�U seriálu: pokud se jedná o výraznou změnu 
hlavního názvu, vytvoří se nový záznam. Pokud se hlavního názvu, vytvoří se nový záznam. Pokud se 
jedná o malou změnu, uvede se jen v poznámce

�U integračních zdrojů: jakákoli změna v hlavním 
názvu – změní se název a údaje o odpovědnosti tak, 
aby odrážely současný stav. Předcházející název se 
uvádí v poznámce



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

� změna hlavního názvu

Významné změny 21.2A1

�přidání, vynechání slova nebo změna pořadí prvních �přidání, vynechání slova nebo změna pořadí prvních 
pěti slov a to tehdy, pokud změna nepatří do 21.2A2

�za významnou změnu hlavního názvu se považuje 
změna jména korporace uvedená kdekoli v názvu, 
pokud se jedná o rozdílnou korporaci



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

� změna hlavního názvu - nevýznamné změny 
�změna prezentace slov kdekoli v názvu (např. změna 
pravopisu, zkrácené slovo nebo zkratka, arabské číslování 
versus římské, číslo versus slovní forma, iniciály versus úplná versus římské, číslo versus slovní forma, iniciály versus úplná 
forma, singulár versus plurál atd.)
�dodatek, výpustka nebo změna členů, předložek a spojek 
kdekoli v názvu
�změna ve jménu stejné korporace (tj. dodatek, výpustka 
změna ve struktuře jména stejné korporace, var. forma jména)
�jiné pořadí názvů (např. více jazyků)
�dodatek nebo výpustka slov z názvu, pokud určují typ zdroje 
jako je výraz časopis, magazín, bulletin nebo jejich ekvivalenty



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

� Souběžný název– stejné jako u hlavního včetně změn
�Další názvová informace
�Uvádí se:

pokud vhlavním pramenu popisu je akronym i úplná forma názvu. � pokud vhlavním pramenu popisu je akronym i úplná forma názvu. 
Úplná forma názvu jako hlavní název, akronym jako další názvová 
informace

Korespondenční šach : KORŠACH
� pokud je údaj o odpovědnosti nebo jméno nakladatele součástí další 

názvové informace
Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti

�pokud se další názvová informace považuje za důležitou, tak 
se zapíše, nebo jen uvede v poznámce, popř. ignoruje



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

Další názvová informace

Změna další názv. informace:

� u seriálu: významná změna další názv. informace se � u seriálu: významná změna další názv. informace se 
zapíše v poznámce

�u int. zdrojů: při změně další názv. informace –
změní se údaj o názvu tak, aby odrážel současný stav



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

Údaj o odpovědnosti

�zapíší se údaje o odpovědnosti, vztahující se 
k osobám nebo korporacímk osobám nebo korporacím

�údaj o odpovědnosti může být součástí i hlavního 
názvu, pak se nezapisuje, pokud se takový údaj 
nevyskytuje ještě samostatně

�editoři: u seriálů se neuvádí do odp., pouze do 
poznámky, je-li nezbytný



12.1. Oblast údajů o názvu a 
odpovědnosti

Změna údajů o odpovědnosti:

U seriálů: pokud je jméno osoby nebo korporace 
později přidáno nebo zrušeno a tato změna později přidáno nebo zrušeno a tato změna 
nevyžaduje nový záznam, uveďte změny  v poznámce

U int. zdrojů: při změně, přidání, zrušení údaje o 
odpovědnosti – změní se údaj o odp. tak, aby odrážel 
současný stav



12.2. Vydání

� pro zápis údajů platí obecná pravidla

�tj. uvede se výraz uvedený v popisné jednotce, lze uvádět údaj 
o odpovědnosti vztahující se k vydání

�změna údajů u vydání – různá u seriálů a int. zdrojů



12.3. Oblast údajů o číslování

�uvádí se číselné a/nebo abecední, chronologické označení 
prvního a/nebo posledního sešitu, tak jak je uvedeno v sešitě

� používají se zkratky podle přílohy B a číslice podle přílohy C

1995-1995-
Č. 1 (1995)-č. 5 (2000)
1999/2000-2003/2004
� pokud je první sešit bez označení, ale následující sešity jej 
mají – zapíše se a uvede v hranatých závorkách
[Č. 1]-
� při popisu ukončeného seriálu –se uvádí označení prvního 
sešitu, za ním označení posledního sešitu



12.4 Oblast nakladatelských 
údajů

pro zápis údajů platí obecná pravidla  - tj. nakladatel, místo a 
datum

Místo vydání
změna místa vyd. – u seriálů se změna místa vydání uvádí 
v poznámce, je-li to považováno za významné

u int. zdrojů – změní se oblast nakl. údajů tak, aby odrážela 
současný stav

Jméno nakladatele
Uvádí se jméno nakladatele a volitelně jméno distributora

Změna nakladatele u seriálu, u int. zdrojů



12.4 Oblast nakladatelských 
údajů

Datum vydání
Uvádí se počáteční datum vydání

1975-

u ukončeného seriálu obě data 1975-1999

pokud je známo jen konečné datum: [1975]-1999, [197-]-
1999, [1975?]-1999  

Poznámka: Vydávání ukončeno v r. 1999



12.5 Oblast údajů fyzického 
popisu

12.5B Rozsah popisné jednotky:
�u neukončeného zdroje: 
tištěné zdroje: výraz sv.
aktualizace na volných listech : sv. (na volných listech)
další možnosti CD-ROM, mapy apod.další možnosti CD-ROM, mapy apod.
�u ukončeného zdroje: 
před příslušným výrazem počet částí v arabských číslicích: 
27 sv.
2 sv. (na volných listech)
12.5C Další fyzické údaje
uvést další fyzické údaje, tykající se konkrét. druhů dokumentů, např. sv. : il.
plakáty : čb.
12.5D Rozměr, 12.5E Doprovodný materiál
změna údajů fyz. popisu u seriálu a u int. zdrojů



12.6 Edice

pro zápis údajů platí obecná pravidla



12.7 Poznámky

� poznámky odděleny . --, nebo každá pozn. na 
novém odstavci, návěští odděleno dvojtečkou 
s pravostrannou mezerou

� pokud se poznámka nevztahuje na všechny sešity � pokud se poznámka nevztahuje na všechny sešity 
nebo části seriálu (na všechny aktualizace 
integračního zdroje) – doplňte příslušné číslo nebo 
datum vydání 

� poznámky se vytvoří podle následujících pravidel a 
v uvedeném pořadí. Mimořádně význ. poznámka –
lze uvést jako první



12.7 Poznámky

� Periodicita
poznámky o změnách v periodicitě
Rev. vyd. každé 4 měsíceRev. vyd. každé 4 měsíce
Měsíčník s výjimkou srpna
Několikrát týdně
Změna periodicity: 6x ročně: od r. 1996-
Změna periodicity: 5x ročně: r. 1995
� jazyk – pokud to jinak není zřejmé
Anglický a český text, anglický text na sudých 

stránkách 



12.7 Poznámky

� pramen hlavního názvu
� u tištěných zdrojů, kdy je název převzatý z náhrady 

titulní stránky

� u netištěných zdrojů (el. zdroje apod.) – vždy podle 
spec. druhu dokumentu

Název z knihařské vazby. Název z obálky.

Název z etikety na disku



12.7 Poznámky

� Změny v názvu:

� Seriály: poznámky o menších změnách v hlavním 
názvunázvu
Změna názvu: Jihočeské národní divadlo v Budějovicích: 

r. 1939-1940 

(hlavní název: Jihočeské národní divadlo v Č. Budějovicích)

V některých sešitech název:

� Integr. zdroje: poznámky o předchozích hlavních 
názvech 



12.7 Poznámky

� souběžné názvy, změna soub. názvu

� další názvová informace – je možné uvést 
podnázev, popř. změny podnázvupodnázev, popř. změny podnázvu
� seriály – změny, které se vyskytly po 

prvním(předcházejícím sešitě) – jsou –li považovány za 
významné. U častých změn vytvořit obecnou poznámku:

Podnázev od sv. 1, č. 3:

Podnázev se mění

� integr. zdroje



12.7 Poznámky

údaje o odpovědnosti 
� poznámky k údajům, které se nevyskytují v oblasti údajů o 

názvu a odpovědnosti a jsou významné:
Oficiální časopis korporace XYOficiální časopis korporace XY
� úplná forma jména osoby, nebo korporace, která se jinde 

vyskytuje pouze ve zkráceném tvaru a (a tato forma je 
považována za významnou)
Úplný název korporace:

� jméno editora považovaného za významného pro 
identifikaci seriálu (vydával seriál po podstatnou nebo celou 
dobu existence, jméno soby je více známé než název seriálu)
Založil, vydával a redigoval F.X. Šalda



12.7 Poznámky

� změna údajů o odpovědnosti

� vydavatelé, editoři, rozdíl u seriálů a int. Zdrojů

� bibliografická historie a vztahy kjiným zdrojům:� bibliografická historie a vztahy kjiným zdrojům:
� návaznost

� sloučení

� rozdělení

� absorpce

� překlad

� mutace

� suplement



12.7 Poznámky

� bibliografická historie a vztahy k jiným zdrojům:
� návaznost
Dříve jako:
Navazuje na monografii:Navazuje na monografii:
Dále jako:
Dále částečně jako: 

Popisovaný zdroj: 
Veletržní noviny Brno ...
Od r. 1995 vychází jako příl. k: Podnikání plus. – Od r.
1996 zaniká samostatné vydávání
Dále částečně jako: Podnikání plus



12.7 Poznámky

� bibliografická historie a vztahy k jiným zdrojům:
� Sloučení

splynutí dvou nebo více zdrojůsplynutí dvou nebo více zdrojů

Vznikl sloučením:

Popisovaný zdroj:

Beton : technologie, konstrukce, sanace
Vznikl sloučením: Beton a zdivo a: Sanace betonových

konstrukcí: do r. 2000?



12.7 Poznámky

� bibliografická historie a vztahy k jiným zdrojům:

� rozdělení

zdroj je výsledkem rozdělení předcházejícího seriálu do 
dvou nebo více zdrojů

Dříve částečně jako:

Linguistica Pragensia

Dříve částečně jako: Philologica Pragensia: do r. 1990-

Rozdělil se na:

Philologica Pragensia : časopis pro moderní filologii

Rozdělil se na: Litteraria Pragensia a: Linguistica Pragensia

a: Časopis pro moderní filologii: od r. 1991



12.7 Poznámky

� bibliografická historie a vztahy k jiným zdrojům:

� rozdělení

Oddělil se od:

Zdravotnictví v České republice

Oddělil se od: Zdravotnictví a zdravotní pojištění: v r. 1998



12.7 Poznámky

� bibliografická historie a vztahy k jiným zdrojům:
� Absorpce

Absorboval: volitelně i datum
KleopatraKleopatra
Absorboval: Magazín pro nevěsty: od č. 19 r. 2004-

Zanikl včleněním do:
Časopis pro moderní filologii
Zanikl včleněním do: Philologica Pragensia: r. 1972-1990;
vydávání obnoveno: od r. 1991-



12.7 Poznámky

� bibliografická historie a vztahy k jiným zdrojům:
� překlad
Název originálu:
Přeloženo jako:Přeloženo jako:
Překlad německého vydání
� mutace, simultánní vydání

České vyd. seriálu: National geographic
Četné mutace
� suplement

Supl. k: Četné supl. V některých číslech supl.



12.7 Poznámky

� Vydání

� Číslování a nepravidelnosti číslování
� jiná a menší periodicita než kalendářní rok – Výroční � jiná a menší periodicita než kalendářní rok – Výroční 

zpráva vždy k 30.6.

Datum uzavření výroční zprávy se mění

� Nakladatelské údaje
� znovuzahájení vydávání

Přerušeno po sv. 11

� další údaje o počátečním a konečném datu – jen pokud 
není uvedeno v oblasti nakl. údajů



12.7 Poznámky

� Nakladatelské údaje
� změna nakl. údajů – změny místa vydání, nakladatele. 

Jsou-li změny časté - lze vytvořit obecnou poznámku

Změna místa vydání:

Změna nakladatele:

Nakladatelské údaje se mění

u integr. zdrojů: Předchozí nakladatel(é): 

Nakladatelské údaje se mění



12.7 Poznámky

� Fyzický popis
Některé sešity na CD-ROM. Tištěno na ručním papíře

Změny ve fyz. popisu (rozdíl seriál a integrační zdroj)

� doprovodný materiál� doprovodný materiál
Zvukový disk vždy v posledním sešitu každého ročníku

Některé svazky obsahují diskety

� edice, změny údajů o edici

� uživatelské určení

� jiné formy 
Vyšlo též jako elektronický časopis

Zpřístupněno též online  a na CD-ROM



12.7 Poznámky

� Rejstříky
� Seriály – je-li to možné

� Integrační zdroje – je-li to významné� Integrační zdroje – je-li to významné

� informace o kumulativních rejstřících – druh 
rejstříku, svazky, ke kterým se vztahuje, umístění 
rejstříku, samostatné vyd.
Obsahuje rejstříky

Rejstříky ke sv. 1 (1927)-25(1951) ve sv. 26, č. 1

Rejstřík vychází samostatně vždy v prosinci



12.7 Poznámky

� Resumé

� Obsah

u seriálů: poznámky o přílohách, jiných seriálech obsažených, 
významné zvl. jednotky s vlastními názvy

Nevytváří se pro monografické řady

� Čísla související s popisnou jednotkou
Suplement dokumentu

� Popisovaný exemplář
Chybí č.

� Popisovaná jednotka



12.7 Poznámky

� Popisovaná jednotka

poznámka o sešitě, na které je založen popis. Poslední 
zohledněný sešit při popisu

Popsáno dle:

� U nečíslovaných seriálů: název, popř. odpovědnost

� U integračního zdroje: poznámka o poslední zohledněné 
aktualizaci

� U dálkově příst. zdrojích – datum prohlédnutí zdroje

Popsáno podle stavu ze dne 11.11.2004



12.8 Standardní číslo a 
dostupnost

� pro zápis údajů platí obecná pravidla 

� ISBN, ISSN

� Změna ISSN� Změna ISSN



Integrační zdroj

Obchodní zákoník, Obchodní věstník a zákon o

státním podniku : podle právního stavu k … --

Olomouc : ANAG, 2002- . – [1. vyd.]. – sv. ; 21 cmOlomouc : ANAG, 2002- . – [1. vyd.]. – sv. ; 21 cm

Popsáno podle: 4. vyd. (2004). – Součástí podnázvu 

je datum.– Dříve jako: Obchodní zákoník, 1.-3. vyd. –

Jednotlivé sv. mají ISBN.



Seriál

Starožitnosti a užité umění : měsíčník pro sběratele a
znalce. – Roč. 1., č. 1 (březen 1993)-č. 12 (prosinec
1997). – Praha : Agnesa, 1993-1997. – 5 sv. ; 30 cm
ISSN 1210-6518
Suplement: Aukční katalog. – Nahrazuje: 
Starožitnost. –
Zanikl začl. do: Antique. – Vydává: 
Starožitnost, s.r.o. – 5x ročně neperiodická příl. 44 s. 
– Aukční katalog (pro předplatitele zdarma)


