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Dalšı́ dokumenty můžete najı́t prostřednictvı́m vyhledávacı́ho rozhranı́ nusl.cz .

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-111524
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


Konverzní tabulka mezi NUŠL formátem a MARC 21  
 
NUŠL prvek - popis MARC 21 – 

identifikátor, 
pole, podpole 

Popis prvku v 
šabloně 

Poznámka 

nusl:metadata (Metadatový 
záznam NUŠL) 

  nepřiřazuje se 

dc:identifier (identifikátor 
zdroje) 

024 8#$a 
856 ##$u  

Identifikátor  
Trvalý odkaz na 
záznam 

Systém přiděluje 
automaticky 

dc:title  245 00$a Název  
dc:title 
(nusl:typeTranslated) 

245 00$b Další názvové 
údaje 

 

dcterms:alternative  246 33$a Alternativní název  

dcterms:alternative 
(nusl:typeTranslated) 

246 33$b 
Další údaje o 
alternativním 
názvu 

 

dcterms:alternative 
(nusl:titleType=volTitle) 

246 30$p 
Název svazku  

dcterms:alternative 
(nusl:titleType=volNumber) 

246 3#$n 
Číslo svazku  

dc:creator 720 ##$a 
_AUTOR 
(nespecifikován) 

Autoři Konvertujeme do pole 
720, protože nevytváříme 
hlavní ani vedlejší záhlaví 
pro korporace a osoby.  

dc:contributor 720 ##$i 
(nespecifikován) 
720 ##$i_CON 
720 ##$i_VED 
720 ##$i_OPO 

Přispěvatelé Konvertujeme do pole 
720, protože nevytváříme 
hlavní ani vedlejší záhlaví 
pro korporace a osoby. 

dc:contributor.role  720 $e 
Jiná role 
přispěvatele 

 

nusl:event 711 2#$a 
Název konference 
/ akce 

 

nusl:eventPlace 711 2#$c 
Místo konání 
konference / akce 

 

nusl:eventDates 711 2#$d Datum či rozmezí 
konání konference 
/ akce 

 

nusl:event 
(nusl:typeTranslated) 

711 2#$g Varianta názvu 
konference / akce 
v cizím jazyce 

 

thesis.degree.name 502 $b Akademický titul  
thesis.degree.level 502 $g Typ studia  
thesis.degree.discipline 656 #7$a Studijní obor  
 656 $2   (podle číselníku AKVO) 
thesis.degree.grantor 502 $c Instituce 

přidělující titul 
 

nusl:resultID 

C1$a 
identifikační 
číslo projektu; 
výzkumný 
záměr (kód 
záměru) 

Identifikační číslo 
nebo kód 
vědeckovýzkumné 
práce 

 

nusl:resultGrantGarant 
C1$b 
poskytovatel 

Poskytovatel 
projektu 

 



CEP; C12$c 
poskytovatel 
ostatní 

dc:publisher 260 ##$b Nakladatelé, 
vydavatelé 

 

dcterms:dateCreated 046 ##$k Datum vytvoření Special Coded Dates/Date 
Created 

dcterms:dateSubmitted 502 ##$a  (Dissertation Note) with 
initial label „Date 
Submitted“ 

dcterms:dateAccepted 502 ##$a Datum obhajoby 
vysokoškolské 
kvalifikační práce  

(Dissertation Note) with 
initial label 
„DateAccepted“ 

dcterms:modified 046 ##$j Datum modifikace 
zdroje 

Special Coded Dates/Date 
Modified 

dc:subject 650 #7$a   
 650    $2  PSH PSH 
dcterms:abstract  520##$a 

(Summary, etc. 
note)  

Abstrakt 
v českém jazyce 

 

dcterms:abstract 520 0#$aCIZJ Abstrakt 
v anglickém 
jazyce 

 

dc:type (nusl:typeType) 655 #7$a   

 655    $2 
NUŠL typ 
dokumentu 

 

dc:type (DCMIType) 655 #7$a 
DCMI tp 
dokumentu 

 

 655    $2   

dcterms:medium 
340 ##$a 
(Physical 
Medium)  

Datový formát 
digitálního 
souboru 

 

dc:language 041 07$a Jazyk dokumentu  

dcterms:BibliograficCitation 500 ##$a 
Bibliografická 
citace 

 

dc:rights 540 ##$a 
(Terms 
Governing Use 
and 
Reproduction 
Note) 

Autorská práva, 
Další autorská 
práva 

 

dcterms:extent 
300 ##$a 
(Physical 
Description)  

Rozsah 
dokumentu 

 

nusl:dateDelivered 008__00-05   

nusl:modified 005 
Datum změny 
záznamu 

 

nusl:transfer 
(accessRights) 

506##$a 
(Restrictions on 
Access Note) 

Omezení přístupu  

nusl:note 598 ##$a Poznámka  

nusl:contact 997 ##$a,b,c,d 
Kontaktní 
informace 

Název instituce, 
adresa,www,email+služba  

nusl:accesibility 996 ##$a Dostupnost zdroje  
nusl:provider 998 ##$a Kód instituce  
 
 


