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326  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПЕРИОДИЧНОСТ 

Полето съдържа забележка за периодичността на излизане на продължаващото издание или на 
допълване/актуализиране на интегрирания ресурс. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
326  Забележка за периодичност r 
 a Периодичност nr 
 b Период nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

326a  Периодичност 

Сведение, показващо периодичността на издаване на продължаващото издание или 
допълване на интегрирания ресурс (Пример 8). Данните се използват при 
визуализация/изход и са първи елемент в Областта на забележките. 

 
 

326b  Период 

Период от време, за който е валидна периодичността, посочена в подполе a (Примери 2, 
5). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Данните за периодичността на издаване в поле 326 трябва да съответстват на кода в подполе 110b 
– Периодичност. 

Поле 326 се повтаря, когато трябва да се означи периодичността на излизане или 
допълване/актуализиране на продължаващия ресурс през различни периоди. Полетата се 
подреждат така, че на първо място да бъдат най-новите данни (Примери 2, 5). 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

110b ПРОДЪЛЖАВАЩИ РЕСУРСИ, Периодичност 

Подполето съдържа код, посочващ периодичността на излизане на продължаващото издание или 
на допълване/актуализиране на интегрирания ресурс. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

326 ⊔⊔ aMonthly  

2.  

326 ⊔⊔ aQuarterly b1981-  
326 ⊔⊔ aMonthly b1940-1980 

(Списанието е излизало месечно от 1940 г. до 1980 г. и тримесечно след 
1981 г.) 

3. * COBISS.SI-ID=98658816 

110 ⊔⊔ ac bd ca 
326 ⊔⊔ aŠtirinajstdnevnik (med šolskim letom) 

(Списание, което се публикува на две седмици през учебната година.) 

4. *  

326 ⊔⊔ aTri do petkrat letno 

5. *  

326 ⊔⊔ aLetnik b1985-1990 
326 ⊔⊔ aPolletnik b1974-1984 

6. * COBISS.SR-ID=16227074 

110 ⊔⊔ ac bc ca 
326 ⊔⊔ aNedeljno 

7. * COBISS.MK-ID=55519754 

110 ⊔⊔ aa bj 
326 ⊔⊔ aDvapati godišno 

8. * 

110 ⊔⊔ ag bp 
326 ⊔⊔ aZaporedne osvežitve 

(Уебстраница, която текущо се актуализира.) 
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