ZMĚNOVÝ LIST DMF PERIODIKA 1.7
Obecné změny:
-

aktualizace MODS z verze 3.5 na verzi 3.6
sjednocení terminologie pro hlavní mets
úprava názvové konvence na výlučné odvozeniny od identifikátorů urn:nbn, případně uuid
úprava v RDA verzi <originInfo> eventType – production na povinnost R na všech úrovních
kromě úrovně pro titul periodika
úprava v RDA verzi <form > authority na možné hodnoty "marcform", „marccategory“,
marcsmd“ nebo "gmd"
úprava povinnosti u elementu dateIssued na všech úrovní na MA
úprava povolených hodnot atributu authority u elementu <subject> na „czenas“, „eczenas“
nebo "Konspekt", „czmesh,“ „mednas“, „msvkth“, a „agrovoc“

-

úprava zanoření elementu <physicalDescription>

Část 4
-

přidán identifikátor pro úroveň strany

Část 5.1 soubor info
-

úprava zápisu jednotlivých položek v <itemList>
přidána další povolená hodnota verze DMF (1.7)

Část 7.3
-

přidán popis pro úroveň strany do popisu částí monografických dokumentů
doplnění dalších možných typů strany
přidána pole MODS a DC pro úroveň strany v jednolivých částech monografických
dokumentů (7.3.1)

Část 7.3.1.1 MODS a DC pro titul periodika
-

přidání elementu <nameIdentifier>
pro element <relatedItem> byly přidány atributy otherType, otherTypeURI, otherTypeAuth a
otherTypeAuthURI
přidán element <recordInfoNote>

Část 7.3.1.2 MODS a DC pro ročník
-

přidán element <nameIdentifier>

Část 7.3.1.3 MODS a DC pro číslo periodika
-

přidán element <nameIdentifier>

Část 7.3.1.4 MODS a DC pro vnitřní část
-

přidán element <nameIdentifier>
přidán element <etal>
přidán element <affiliation>
přidán element <recordInfoNote>

Část 7.3.1.5 MODS a DC pro přílohu
-

přidán element <nameIdentifier>
přidán element <etal>
přidán element <affiliation>

Část 7.3.1.6 MODS a DC pro úroveň jednotlivé strany
-

vložena kompletně nová úroveň pro zápis samostatné strany

Část 7.6 Strukturální metadata
-

úprava a zpřesnění zápisu strukturálních map pro jednotlivé části dokumentu
v logických strukturálních mapách přidán dobrovolný <div> pro samostatnou stranu

Opravy ve verzi vydané k 25.1. 2018
Opravy zanesené po připomínkování Formátového výboru
-

Úprava zanoření elementu <role> na všech úrovních pod kontejnerový element <name>
Na úrovni PAGE opraven element <dc:extent> na správný tvar <dc:coverage> u elementu
<mods:extent> -> <mods:start>
Doplnění úvodní informace na úrovni PAGE o plnění strukturálních map

