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327 OPOMBA O VSEBINI
Polje vsebuje podatke o vsebini enote.
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Indikatorji
INDIKATOR

VREDNOST

1
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1

POMEN

Popolnost opombe
Opomba o vsebini ni popolna
Opomba o vsebini je popolna
Oblika izpisa*
Ločilo med ponovljenimi podpolji a je podpičje
Ločilo med ponovljenimi podpolji a je nova
vrstica

Če ima drugi indikator vrednost 1, se na listku vsako ponovljeno podpolje 327a izpiše v novi vrstici (gl.
primera 3 in 8 ter primere v Dodatku J.

OPIS PODPOLJ
3270 Uvodna fraza
Beseda ali besedna zveza, ki uvaja opombo o vsebini (npr.: "Vsebina:", "Vsebuje tudi:",
"Vsebina na nasl. str.:" itd).

327a Besedilo opombe
Podatki o vsebini enote (praviloma naslov ali naslovi vsebovanih del). Pri vnosu podatkov v
podpolje 327a uporabimo ločila, ki so tudi sicer predpisana za ustrezne elemente
bibliografskega opisa.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA
Če gre za dela istega avtorja, vnesemo naslove v ponovljena podpolja 327a (gl. primere 1, 2, 3, 5, 7, 8).
Ločila med podpolji a oz. med naslovi (podpičje ali nova vrstica) se izpišejo avtomatsko. Zaradi izdelave
dodatnih vpisov je treba podatke o posameznih vsebovanih ali dodanih delih vnesti tudi v polje 423 –
Dodana, prikrita in priključena dela.
Pri delih različnih avtorjev ali pri anonimnih delih, ko je pravilno ločilo po ISBD pika, pa je treba zaradi
ročnega vnosa ločil med naslovi vpisati vse naslove v eno podpolje 327a (gl. primere 4, 6, 9). Podatke o
posameznih vsebovanih ali dodanih delih je treba zaradi možnosti iskanja in dodatnih vpisov vnesti v
polje 423 – Dodana, prikrita in priključena dela.
Polje 327 lahko izjemoma ponovimo, če prvo polje 327 že vsebuje maksimalno število podpolj. Pri tem
moramo upoštevati, da le prvo polje 327 lahko vsebuje uvodno frazo in da morajo biti vrednosti
indikatorjev pri vseh poljih 327 enake.

PRIMERI
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.

8.

* COBISS.SR-ID=898050
327 01
0Dosadašnji sadržaj: aKnj. 1: A-Bogoljub. - 1959. - LFCXVCR, 694 str. - Tiraž
10.500. aKnj. 2: Bogoljub-Vražogrnci. - 1962. - LFXIICR, 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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