Seznam změn v definici metadatových specifikací pro
monografické dokumenty ve verzi 1.0-1.1.2
Seznam změn obsahuje výčet úprav, oprav ve verzích 1.0 - 1.1.2 metadatové specifikace pro monografické dokumenty.
Seznam je pouze informativního charakteru a nemusí obsahovat úplně kompletní výčet. Také jsou v seznamu
zaznamenány pouze úpravy, které se přímo dotýkají metadat. Seznam tedy nezahrnuje formální úpravy, změny ve znění
textu apod.

verze 1.0 (od verze 0.4)




přidán element <structLink> (zrušena druhá logická mapa)
zpřesnění využití identifikátorů
sjednocena vnitřní ID u METS

verze 1.1.
NOVINKY PRO VERZI 1.1
 nový formát CopyrightMD pro autorsko-právní metadata
 přidány podtypy monografií: hudebniny, mapy
 přidána řešení a vrstva pro vícesvazky
 info.xml obsahuje povinný element pro verzi specifikace
 přidání možnosti u ALTO zapsat formát v PREMIS jako xml i jako alto
 opraveny definice u METS hlavičky
OPRAVY:
 MIX. element <frequencySampleUnit> má povolené hodnoty pouze [no absolute unit of
measurement, in., cm] a ne číselné vyjádření
 PREMIS: odstraněn nevalidní element objectCategory a přídán element <object> s
argumenty pro určení typu objektu
 BIBLIOGRAFICKÁ METADATA
○ odstranění informací o tiskaři z originInfo (pokud je v katalogu vyplněno, stáhne se
správně, pokud není, nebude se doplňovat)
○ smazání elementu dateCreated - souvisí s info o tiskařích viz předchozí komentář
○ <classification> - změněn na R
○ opakovatelnost reflektuje více druhů názvů
○ <titleinfo> - opakovatelnost reflektuje více druhů názvů
○ <partNumber> - pouze číslo části - nejedná se o edici
○ <partName> - pouze název části
○ <name> - přidán atribut usage
○ <placeTerm> - přidáno pole 008/15-17 a vše s tím související
○ <placeTerm> - rozšíření atributu type o code
○ <placeTerm> - přidání atributu authority
○ <dateissued> - odstraněny striktní formáty pro zápis data
○ <dateissued> - přidány atributy encoding a point
○ <issuance> - rozšíření o další možné hodnoty
○ <languageTerm> - přidána informace o poli z katalogu

○
○
○
○
○
○
○

<languageTerm> -přidány možnosti k objectPart a změněn na MA
<form> - upraveno pole z katalogu
<subject> - rozšíření atributy authority
<topic> - změněn na R
<identifier> - možnost použít atribut „invalid” pro všechny identifikátory
<identifier> - upřesnění u některých druhů identifikátorů
<recordinfo> - přidány alementy recordIdentifier, descriptionStandard,
languageofcataloging

+ nejrůznější opravy chyb v textu, upřesnění definic a přidány pole z MARC21 u většiny element
MODS

verze 1.1.1
BIBLIOGRAFICKÁ METADATA:
- MODS: přidána možná hodnota "gmd" u atributu authority elementu <form>
TECHNICKÁ METADATA:
 MIX: u elementu <captureDevice> přidány možné hodnoty a povinnost změněna na MA
 MIX: u elementu <scannerSensor> přidány možné hodnoty
 MIX: u elementů <xOpticalResolution>, <yOpticalResolution> přidány možné hodnoty
 MIX: u elementu <opticalResolutionunit> přidány možné hodnoty


ALTO: elementy <styles>, <textstyle> a <paragraphstyle> změny povinnosti na z M na MA

verze 1.1.2
STRUKTURÁLNÍ METADATA:



<fileSec> vedlejšího záznamu AMD_METS: oprava atributu ADMID (před opravou AMDID)
Vyjádření logické strukturální mapy: <div> typu MONOGRAPH: doplněn atribut DMDID pro
použití u vícesvazku

TECHNICKÁ A ADMINISTRATIVNÍ METADATA:


PREMIS Event <linkingObjectIdentifierType> zrušení příkladu "Označení typu identifikátoru",
jako příklad uvedena možnost "file"

OSTATNÍ:




soubor info.xsd k nalezení na stránkách NDK: http://www.ndk.cz/digitalizace/info1-1.xsd)
soubor info.xml: přidány příklady zápisu "výstupu validačního nástroje"
AUTORSKO-PRÁVNÍ METADATADA: v elementu <mdWrap> opravena hodnota atributu
MDTYPE z "CopyrightMD" na "Other"; v atributu MIMETYPE opravena hodnota na
"text/xml" (z původní hodnoty "text/html")

