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532  IZPISANI NASLOV

Polje vsebuje izpisano obliko stvarnega ali ključnega naslova, ko ta vsebuje začetnice, kratice, okrajšave,
številke ali znake, ki vplivajo na razvrščanje.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
532 Izpisani naslov r

a Izpisani naslov nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
Vrsta razširitve

0 Začetnice in kratice
1 Številka
2 Okrajšava

2

3 Drugo

Drugi indikator označuje razlog za razširitev naslova. V naslovu lahko z besedo izpišemo začetnice ali
kratice (gl. primera 2, 7), številke (gl. primere 4, 9, 10, 11), okrajšave (gl. primera 1, 6) ali druge znake,
npr. znak "&" nadomestimo z besedo "in" oz. "and" oz. "et" (gl. primere 3, 5, 8). Če se pojavi kombinacija
pogojev, uporabimo višjo vrednost drugega indikatorja (gl. primera 3, 5). Vrednost "3" uporabimo, ko
posamezen pogoj ni znan.

OPIS PODPOLJ

532a  Izpisani naslov

Celotno besedilo izpisanega naslova.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo za vnos izpisane oblike kateregakoli stvarnega naslova oz. pri kontinuiranih virih tudi
ključnega naslova (gl. primere 2, 3, 4). Izpisani naslovi so iskalni, tisti, ki imajo vrednost 1. indikatorja "1",
pa se uporabljajo tudi za razvrščanje naslovov v abecedno urejenih seznamih, npr. v kazalih bibliografij.
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SORODNA POLJA

200a NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Stvarni naslov
530 KLJUČNI NASLOV

PRIMERI

1.
532 12 aSaint Mirren Football Club centenary brochure

(Stvarni naslov v polju 200 se glasi St. Mirren F. C. centenary brochure. Okrajšave
iz naslova so v polju 532 izpisane.)

2.
532 10 aInstitute of Electrical and Electronics Engineers transactions on aerospace and

electronic systems
(Naslov je IEEE transactions on aerospace and electronic systems.)

3.
532 13 aThirty-seven design and environment projects

(Naslov 37 design & environment projects se začne s številko in vsebuje znak
"&". Drugi indikator ima vrednost "3", ki označuje izpisane znake in drugo, in ne
vrednosti "1", ki označuje izpisane številke.)

4.
532 11 aFive ways

(Naslov je 5 ways.)

5. *
200 1⊔ a100 + 5 eživi zdravo, da boš živel bolje f[avtorji tekstov Samo Modic ... [et al.]

gilustracije Bine Rogelj gfoto Egon Kaše]
532 13 aSto plus pet

(Če se naslov začne s številko, jo je treba v sistemu COBISS.SI obvezno izpisati v
polju 532. Vrednost 1. indikatorja postavimo na "1".)

6. *
200 1⊔ aSt. Petersburg CD-Atlas eElektronski vir fproduced by AO Ingit
532 02 aSaint Petersburg CD-Atlas

(Vrednost 1. indikatorja postavimo na "0", ker se za razvrščanje uporabi naslov v
podpolju 200a.)

7. *
200 0⊔ aDDR eLand, Volk, Wirtschaft in Stichworten fJohannes F. Gellert
532 00 aDeutsche Demokratische Republik

8. *
200 1⊔ aHegel & the infinite ereligion, politics, and dialectic fedited by Slavoj Žižek,

Clayton Crockett, Creston Davis
532 13 aHegel and the infinite
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(Za razvrščanje, npr. v naslovnem kazalu bibliografije, želimo uporabiti izpisano
obliko naslova, zato vrednost 1. indikatorja postavimo na "1".)

9. *
200 0⊔ aŠtevilo 1 kot vsota in produkt ulomkov fJože Grasselli
532 01 aŠtevilo ena kot vsota in produkt ulomkov

10. *
200 1⊔ a25 let KK Cerkno
532 11 aPetindvajset let KK Cerkno
532 01 aPetindvajset let Košarkarskega kluba Cerkno

(Za razvrščanje želimo uporabiti naslov z izpisano številko, ne pa tudi z izpisano
kratico. Zaradi iskanja pa lahko vpišemo tudi polje 532 z izpisano številko in
kratico. V tem primeru vrednost 1. indikatorja postavimo na "0".)

11. *
200 1⊔ aMojih prvih 1000 besed dMy first 1000 words
532 01 aMojih prvih tisoč besed
532 01 aMy first thousand words

(V polju 532 lahko izpišemo katerikoli naslov, ne le naslov iz podpolja 200a. V
takih primerih vrednost 1. indikatorja postavimo na "0".)
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