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Doplnění chybějících povinností v dokumentu
Přidání částí 3.4.5 a 3.5.5 ”Pole MODS pro přílohu” do záznamů dle RDA a AACR2
Aktualizace standardu MODS na verzi 3.6; aktualizace odkazu na standard documentMD, CopyrightMD
a identifikátor UUID; přidání standardu ndktech do seznamu použitých standardů (část 1.2)
”md5” místo ”MD5” (část 2.1 a 3.1)
Oprava formulace ”formátu” na ”formátech” (část 2.2)
Doplnění krátkého popisku k soubor.info; smazání řádku, obsahující jen slovo indikátor; odstranění
nadbytečné zmínky o PSP balíčku (část 3.1)
Určení fixní hodnoty v atributu MDTYPEVERSION elementu mdWrap (část 3.4)
Oprava překlepu ”návěstí” na správný tvar ”návěští” v elementu <typeOfResource> (část 3.4.1)
Přidání pokynů k vepisování více křestních jmen do elementu <namePart> a použití atributu ”type”
v elementu <namePart>; přidání elementů <nameIdentifier> a <etal>; přidání mapování elementu
<nameIdentifier> do <dc:creator> (všechny METS části <dmdSec>)
Přidání hodnot ”marcform”, ”marccategory”, ”marcsmd” a ”gmd” do atributu authority v elementu
<form> (část 3.4.1, 3.4.5)
Přidání atributů otherType, otherTypeURI, otherTypeAuth a otherTypeAuthURI k elementu
<relatedItem>; smazání mapování elementu <relatedItem> do Dublin Core (část 3.4.1, 3.5.1)
Přidání elementů <physicalLocation> a <shelfLocator> (část 3.4.1, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.3)
Oprava překlepu <namepart> na správný tvar <namePart> (část 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4)
Oprava formulace ”konkrétní části svazku” na ”konkrétního čísla” a ”$r” na ”$f” v atributu objectPart
elementu <language> (část 3.4.3, 3.5.3)
Přidání elementu <total> s atributem unit pod element <extent> (část 3.4.4 a 3.5.4)
Přidání ”na úroveň minut” v <recordChangeDate> (část 3.5.4)
Přidání subelementu <xmlData> pod <mdWrap> (část 3.6)
Oprava překlepů <docmd:References> a <docmd:documentMetadataExtensions> na správné tvary
<docmd:Reference> a <docmd:documentMetadataExtension> (část 3.6.1)
Přidání kořenového elementu <event> (část 3.6.2)
Přidání kořenového elementu <agent> (část 3.6.3)
Oprava překlepu <Flocat> na správný tvar <FLocat> (část 3.7)
Doplnění povinnosti u atributu ID v <amdSec> a <rightsMD> v autorsko-právních metadatech a
změna popisku k atributu ID elementu <amdSec>; v autorsko-právních metadatech je nově možnost
zapsat také dokumenty pod licencí Creative Commons (pomocí hodnoty pd_holder v atributu
”copyrighted.status” elementu <copyright> a doplňující poznámky o typu licence v elementu
<general.note>; oprava formátu dat z tvaru YYYY na RRRR; oprava chybného zápisu atributů elementu
<mdWrap> v sekci autorsko-právních metadat (část 3.9)
Provedena jednotná úprava: hodnoty elementů jsou kurzívou, hodnoty atributů v uvozovkách (” ”); v
tabulkách jsou úrovně vnoření elementů označeny n-pomlčkami, např. –<itemlist>, ––<item>
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