
ZMĚNOVÝ LIST PRO DMF MONOGRAFIE 2.0 

 

- upřesněna názvová konvence pro pojmenovávání SIP balíčků 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/76 

- soubor info - <validation>, upravena povinnost na M 

- do kapitoly 7.3 specifikována hierarchie jednotlivých úrovní bibliografického popisu 

- upraven seznam konkrétních typů stran v sekci “strana” 

- u všech úrovní popisu změněn odkaz z Pravidel popisu periodik na Pravidla popisu 

monografií 

- opraveno zanoření elementů, všechny top-elementy opraveny, aby byly zvýrazněny 

tučně 

- upravena barevnost buněk povinných elementů; nově má každá kapitola vlastní 

barevný podklad 

- kap. 1.4,, s. 12 - odstraněna poznámka o vzniku OCR z uživatelské kopie (zastaralý 

koncept) 

- kapitola 5.1, soubor Info, <titleid> type přidána poznámka o možném použití 

identifikátoru UUID (doplněno, aby odpovídalo stejné podmínce v XSD) 

- v kapitole 4, s. 16, přeformulováno popisování souborů svazků 

 

VŠECHNY ÚROVNĚ 

- kořenový element <mods:mods> doplněn atribut „version“ 

- v tabulkách odstraněny nejasnosti v povinnostech mezi AACR2 a RDA, kontrola 

barevného označení (červeně pro RDA), např. 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/79 

- kontrola a sjednocení nekonzistencí, např. 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/87  

- <recordChangeDate> doplněn chybějící atribut “encoding” (mimo vnitřní část, kde již 

byl); https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/160  

- <originInfo>/<publisher> ve standardu AACR2 doplněny údaje o mapování z 

konkrétních polí v případě tiskaře dokumentu 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/152  

- <recordInfo>/ <descriptionStandard> - změna povinnosti na M i v případě standardu 

AACR2 a doplnění popisu k mapování 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/150  

- <recordChangeDate> - změna popisu z úrovně minut na alespoň úroveň minut 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/149 

- <form> (RDA) přidán popis převodu polí 007/00 a 007/01 do elementu form s hodnotami 

v atributu "authority": marcsmd a marccategory 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/91 

- <physicalDescription> upřesněny povinnosti atributu authority pro AACR2 (M) a RDA 

(MA) 

- snížena povinnost atributu <name><namePart> type z M na MA 

- <subject> u atributu authority doplněno zdrojové pole z katalogizačního záznamu 6XX 

 

TITLE 

- úprava obsahu a rozsahu povinných elementů na titulní úrovni 

- přidána podmínka pro vytvoření úrovně title v kombinaci hodnot polí MARC21 

LDR/07=“m“ a zároveň LDR/19=“a“ 
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- povinné elementy a atributy: <mods>; <titleInfo>, <title>; <genre>; <originInfo>, 

<originInfo> eventType (RDA), <dateIssued>; <physicalDescription>, <form> 

authority, <identifier>; <recordInfo>, <recordCreationDate> authority, 

<recordChangeDate> authority 

 

 

VOLUME PRO MULTIPART MONOGRAPH  

- vznik nové nezávislé kapitoly pro svazek vícesvazkové monografie 

- povinné elementy a atributy: <mods>; <titleInfo>, <title>; <genre>; <originInfo>, 

<originInfo> eventType (RDA), <dateIssued>, <issuance>; <language>, 

<languageTerm> type, authority; <physicalDescription> authority, <form> (RDA); 

<identifier>; <recordInfo>, <descriptionStandard> (pro AACR2 i pro RDA), 

<recodrCreationDate> encoding, <recordChangeDate> encoding 

 

CHAPTER 

- <namePart>u atributu type doplněna chybějící povinnost MA 

- <genre> u atributu type doplněny chybějící povinnosti M 

- <form> u atributu authority doplněna povinnost R 

- <part>/ <detail> přidán chybějící subelement <number>; oprava hodnot 

type=”pageIndex” a “pageNumber” do vázané syntaxe https://github.com/NL 

- CR/Standard_NDK/issues/112  

- Pod element <part> byl přemístěn element „type“ pro zaznamenání hodnot 

type=”pageIndex” a “pageNumber” 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/117  

- <recordChangeDate>, atribut “encoding”, doplněna povinnost M 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/160 

- doplněna hodnota R pro <genre> type=”picture” 

 

SUPPLEMENT 

- <title> doplněna chybějící povinnost (M) 

- doplňen chybějící kontejner <descriptionStandard>  

- <language> - změna povinnosti z M na MA  

 

PAGE 

- <detail> type=”pageIndex” a <detail> type=”pageNumber” změna popisu na korektní 

úzus v rámci Krameria; pageIndex pro pořadí strany v reprezentaci a pageNumber 

pro reálné vytištěné číslo na straně 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/143 

-  

- https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/125; 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/136  

- <detail> přidán chybějící subelement <number> 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/117  

 

TECHNICKÁ  

- <mets:FLocat> - opraven překlep z chybné hodnoty <mets:Flocat>  

- PREMIS Event - odstraněna událost derivation/UC_creation 
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- zpřesnění definice <sp> (mezery mezi slovy) ve smyslu 

https://github.com/NLCR/Standard_NDK/issues/17 
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