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327  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ 

Полето съдържа забележка за съдържанието на библиографската единица. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

327  Забележка за съдържание r 

 0 Въвеждащ израз nr 

 a Текст на забележката r 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Пълнота на забележката 

0 Забележката за съдържание е непълна 

1 Забележката за съдържание е пълна 

2  Форма на изхода 

0 Пунктуацията между повтарящите се 

полета а е точка и запетая 

1 Пунктуацията между повтарящите се 

полета а е нов ред 

 

Когато индикатор 2 има стойност 1, на каталожната картичка всяко повтарящо се подполе 327а се 

визуализира на нов ред (Примери 3, 8 и Каталогизация на монографии в повече части – стр. 12). 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

3270  Въвеждащ израз 

Дума или израз, които въвеждат забележката за съдържание, напр.: „Съдържание:”, 

„Съдържа и:”, „Съдържание на заглавната страница: ” и др. 

 

 

327a  Текст на забележката 

Данни за съдържанието на библиографската единица (обикновено наименованието или 

наименованията на съставните части). При въвеждането на данните в подполе 327а се 

използва пунктуацията, предвидена за съответните елементи на библиографското 

описание. 
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БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Когато забележката се отнася до произведения от един и същ автор, заглавията се въвеждат в 

повтарящо се подполе 327а (Примери 1, 2, 3, 5, 7, 8). Пунктуацията между подполетата а, 

разделяща отделните заглавия (точка и запетая или нов ред) се генерира автоматично. При 

изработване на каталожни картички с допълнителни описания (препратки), данните за отделните 

съдържащи се в библиографската единица произведения трябва да се въведат и в поле 423 

Издаден с … . 

Данните, касаещи произведения от различни автори, трябва да се дават в едно подполе 327а, т.к. 

препинателните знаци между отделните заглавия трябва да се нанасят прецизно. Според ISBD 

препинателният знак е точка (Примери 4, 6, 9). За нуждите на търсенето и изработването на 

допълнителни описания данните за отделните, съдържащи се в библиографската единица 

произведения, трябва да бъдат въвеждани и в поле 423 Издаден с … . 

По изключение, поле 327 може да се повтори, когато първото поле 327 вече съдържа максимален 

брой подполета. Тогава, само първото поле 327 може да съдържа въвеждащ текст. Стойностите на 

индикаторите във всички полета 327 трябва да бъдат еднакви. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=6655744 

327 10 0Vsebina: aZalezujoč Godota aKlementov padec aDedalus 

2. * COBISS.SI-ID=4172033 

327 10 0Vsebina na nasl. str.: aMehanika aToplota 

3. * COBISS.SI-ID=17411 

327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. a2: Ce-Ed. - 

1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. a3: ... 

4. * COBISS.SI-ID=78882048 

327 10 0Vsebuje tudi: aZatrjevanja usmerjajo energijo / Maruschi Magyarosy in Volker 

Z. Karrer. Za konec še očiščevalni obred / Stephan Kugel 

5. * COBISS.SR-ID=9649936 

327 10 0Sadržaj: aJakov grli trnje aMedalja aRat i mir u Grudi aLjute trave aDogađaji u 

magarčevoj sjenci aMotel za ljudine aGrickanje duše. 

6. * COBISS.MK-ID=46209290 

327 10 0Sodržina: aNemušt jazik / Blaže Minevski. Erazmo Roterdamski / Danilo 

Kocevski. Kuka / Jadranka Vladova. Treta majka / Petar Petreski. 

7. * COBISS.SR-ID=8045584 

327 10 0Sadržaj s nasl. str.: aZakon o lokalnoj samoupravi aZakon o izboru predsjednika 

opštine. 
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8. * COBISS.SR-ID=898050 

327 01 0Dosadašnji sadržaj: aKnj. 1: A-Bogoljub. - 1959. - L
FCXVC

R, 694 str. - Tiraž 

10.500. aKnj. 2: Bogoljub-Vražogrnci. - 1962. - L
FXIIC

R, 800 str. - Tiraž 10.500. 

aKnj. 3: ... 

9. * COBISS.SR-ID=120757004 

327 10 0Sadrži i: aImperativ misije / Aleksandar Šmeman. Pravoslavna crkva i misija : 

prošlost i perspektive našeg doba / Jovan Majendorf. Pravoslavlje i misija / 

arhimandrit Anastasije Janulatos. 
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