
COMARC/A 010

010  MEDNARODNI STANDARDNI IDENTIFIKATOR IMEN
(ISNI)

Polje vsebuje mednarodni standardni identifikator imen (ISNI). Ta zagotavlja identifikacijo identitet
udeležencev, ki jih le-ti uporabljajo javno pri ustvarjanju, produkciji, upravljanju in distribuciji medijskih
vsebin v medijski industriji.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
010 Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI) nr

a Številka nr
y Preklicani ISNI r
z Napačni ISNI r

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

010a  Številka

ISNI sestavlja 16 številk brez presledkov. Podpolje a je obvezno, če je podpolje z prisotno.

010y  Preklicani ISNI

ISNI, ki je bil prej veljaven, vendar ga je ustanova za dodelitev ISNI preklicala.

010z  Napačni ISNI

ISNI, za katerega ugotovimo, da je pri določeni identiteti uporabljen napačno ali je kako drugače
neveljaven. Lahko je bil dodeljen dvema različnima identitetama in zato preklican.

© IZUM, september 2018 010 - 1



010 COMARC/A

OPOMBE O VSEBINI POLJA

ISNI dodeljujejo v ustanovah za dodelitev ISNI po centraliziranem sistemu in v skladu z ISO 27729. ISNI
je "nema" številka, saj noben njen del nima posebnega pomena.

V standardu ISO 27729 je opredeljeno:
· udeleženec ima lahko več kot eno javno identiteto, vsaka je identificirana s svojim ISNI;

· isti ISNI lahko velja samo za eno javno identiteto udeleženca;

· alternativno črkovanje, alternativne predstavitve, različice nabora znakov, pisave ali jezikovne različice
same po sebi ne upravičujejo dodelitve različnih ISNI-jev.

Oblika podatkov

ISNI sestavlja 15 številk, ki jim sledi kontrolni znak. Kontrolni znak je lahko številka od 0 do 9, ali pa znak
X, ki je izračunan na osnovi prvih 15 številk v skladu z ISO/IEC 7064, po algoritmu MOD11-2.

16 številk je zapisanih v strnjeni obliki brez presledkov ali ločil, pred katero ni oznake ISNI.

Za uporabnika je ISNI prikazan tako, da je 16 številk razdeljenih v štiri dele po štiri številke, med seboj
ločene s presledkom, pred njimi pa stoji kratica ISNI in presledek.

ISNI je uporabljiv in razrešljiv kot http:/www.isni.org/XXXXXXXXXXXXXXXX

SORODNA POLJA

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME
210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE
220 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME
400 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME
410 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE
420 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME

PRIMERI

1.
010 ⊔⊔ a0000000121035067
200 ⊔1 aLévi-Strauss bClaude f1908-2009
300 0⊔ aPhilosophe et anthropologue
300 0⊔ aMembre de l'Académie française (élu en 1974)
400 ⊔1 aStrauss bClaude Lévi- f1908-2009
400 ⊔1 aLévy-Strauss bClaude f1908-2009
400 ⊔1 aStrauss bClaude Lévy- f1908-2009

(Zapis vsebuje le eno identiteto. V poljih 400 so vpisane alternativne oblike imena,
ki ne upravičujejo dodelitve drugih ISNI.)
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2.
010 ⊔⊔ a0000000120300340
200 ⊔1 aVargas bFred f1957-....
300 0⊔ aArchéologue
300 0⊔ aAuteur de romans policiers
500 ⊔1 3120572294 aAudoin-Rouzeau bFrédérique f1957-....

010 ⊔⊔ a000000036862981X
200 ⊔1 aAudoin-Rouzeau bFrédérique f1957-....
300 0⊔ aArchéozoologue
300 0⊔ aMembre de l'ERA 38 du Centre de recherches archéologiques du CNRS de

Sophia-Antipolis, Alpes de Haute-Provence et de l'URA 1415 (en 1991)
300 0⊔ aConnue également comme auteur de romans policiers sous le pseudonyme

"Vargas, Fred (1957-....)"
400 ⊔1 aRouzeau bFrédérique Audoin- f1957-....
400 ⊔1 aAudouin-Rouzeau bFrédérique f1957-....
400 ⊔1 aRouzeau bFrédérique Audouin- f1957-....
500 ⊔1 3120583593 aVargas bFred f1957-....

(Vsak od obeh zapisov vsebuje ločeno identiteto za isto osebo. Vsak zapis ima eno
polje 010 za ISNI, povezan z identiteto, ki jo predstavlja zapis. Oba zapisa sta med
seboj povezana preko polja 500.)

3.
010 ⊔⊔ a0000000121068125
210 02 aLondon school of economics and political science
410 02 aLSE
410 02 aLondon school of economics
410 02 aUniversity of London bLondon school of economics and political science

(V polju 010 je vpisan ISNI, ki je dodeljen organizaciji.)
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