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-

Úprava přípustných verzí DMF pro soubor Info

-

Změna MODS 3.6 z dobrovolného na povinné užívání

-

Úroveň pro jednotlivou stranu (PAGE) bude povinnou součástí hlavního METS

-

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 <genaral.note>

-

Implementace best practice v případě vyplňování nevalidních identifikátorů v popisných
metadatech – korektní tvar zápisu v MODS a upozornění na nepřeklápění takového
identifikátoru do DC (s. 14)

-

Na úrovni VOLUME přidán chybějící atribut TYPE k elementu <namePart>

-

Na úrovni VOLUME doplněna chybějící povinnost atributu „usage“ elementu <name> na
„Optional“

-

Na úrovni ISSUE byla doplněna chybějící povinnost subelementu <detail> v kontejneru <part>
na „Recommended if available“

-

V popisných metadatech byl na všech do kontejneru <titleInfo> přidán element <nonSort>
s povinností Optional (slouží k vyfiltrování redundantních slov z názvu pro vyhledávání)

-

Pro atribut „type“ elementu <relatedItem> přidány všechny povolené hodnoty, tj. krom
„series“ i „isReferencedBy“ a „original“

-

V popisných metadatech byl na všech úrovních u elementu <nameIdentifier> přidán
odpovídající element <dc:creator>

-

U elementu <nameIdentifier> byla povinnost zvýšena z dosavadní Recommended if available
na Mandatory if available

Další úpravy, vyplývající z nahlášených chyb či požadavků z GitHub Issues:
1) Sjednocena povinnost uvádění čísla výtisku mezi <partNumber> na úrovni ISSUE Pravidly pro
popis periodik na souhrnnou povinnost „Mandatory if available“ z původního „Mandatory“
2) V hlavičce <metsHdr> doplněna povinnost „Mandatory“ u atributů „role“ a „type“ elementu
<agent>
3) V <div> fyzické mapy byla hodnota atributu „TYPE“ změněna z „periodical“ na „Periodical“

4) Úprava popisu subelementu <namePart> pro zápis více křestních jmen, provedeno na všech
úrovních
5) U elementu <recordChangeDate> byl na všech úrovních doplněn chybějící atribut „encoding“
6) Autorsko-právní metadata: úprava hodnoty „Copyrighted“ na korektní „copyrighted“
atributu „copyright.status“ elementu <copyright>
7) Do úrovně ISSUE byl vložen kontejner <relatedItem>
8) Přidána formální poznámka ohledně ročníkových příloh, s. 24
9) Na úrovni vnitřní části přidáno opakování kontejneru <part> pro zápis stránkového rozsahu v
reálném dokumentu oproti reprezentaci. Zároveň byl přidán do každého kontejneru element
<detail> s atributem „type“. V souvislosti s tím byl upraven popis elementu <part>
10) Na úrovni PAGE byl pro typy stran opraven zdroj z Pravidel pro popis monografií na korektní
Pravidla pro popis periodik
11) Na úrovni PAGE bylo opraveno zavádějící zanoření subelementu <extent>
12) Na úrovni PAGE rozdělen sporný řádek elementu <extent> (Optional) s atributem „unit“.
Atributu byla dodatečně přiřazena povinnost „Mandatory“
13) Na úrovni PAGE rozdělen sporný řádek elementu <detail> (Mandatory) s atributem „type“.
Atributu byla dodatečně přiřazena povinnost „Mandatory“

