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Národní předmluva

Citované normy

ISO 690:1987 zavedena v ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a



struktura

ISO 5122:1979 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Kateřina Čadilová, IČO 6644 5202

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová
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Deskriptory: documentation, abstracts, preparation, layout, specifications

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 214 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace,
subkomisí SC 9, Prezentace, identifikace a popis dokumentů.
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Úvod
Nárůst objemu odborných, vědeckých, technických a dalších informačních a vzdělávacích dokumentů
zvyšuje nepřetržitě význam maximálně rychlé a přesné identifikace obsahu každého dokumentu, jak
pro čtenáře primárních dokumentů, tak i pro uživatele sekundárních služeb. Tato rychlá identifikace je
jednodušší, jestliže autor (za pomoci redaktorů) opatří primární dokument výstižným názvem a dobře



zpracovaným abstraktem.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví pravidla zpracování a formální úpravy abstraktů dokumentů. Norma klade důraz
na abstrakty zpracované autory primárních dokumentů a na jejich publikování, protože autorské
abstrakty jsou užitečné pro čtenáře primárních dokumentů a lze je jako takové nebo jen s menšími
úpravami využít i v sekundárních dokumentech a dokumentografických službách. Základní principy
zpracování abstraktů jsou použitelné i tehdy, kdy abstrakty nezpracovávají sami autoři. Proto norma
obsahuje i specifická pravidla pro prezentaci abstraktů v sekundárních dokumentech a službách.

-- Vynechaný text --


