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411  ПОДСЕРИЯ 

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираното продължаващо издание 
(серия) и подсерията, съдържаща се в него.  
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
411  Подсерия r 
 a Основно/ключово заглавие nr 
 x ISSN nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
1 - - 

 Визуализиране на забележката 
0 Забележката не се визуализира 

2 

1 Забележката се визуализира 
 

Когато стойността на индикатор 2 е 1 – Забележката се визуализира, се генерира забележка, която 
е съставена от въвеждащия текст „Подсерия:”, заглавието и ISSN (ако той е въведен). 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

411a  Основно/ключово заглавие 

Наименование на подсерията. 

 
 

411x  ISSN 

ISSN на подсерията. 
 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

410 СЕРИЯ 

Полето съдържа сведения за серия, когато се описва подсерия. 
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ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=19746050 

200 1⊔ aKIH ekrižanke, informacije, humor erevija za ljubitelje ugank, šal in zanimivosti  
411 ⊔0 x1408-0893   (KT=KIH. Zima)  
411 ⊔0 x1408-0907   (KT=KIH. Poletje) 
411 ⊔0 x1580-1462   (KT=KIH. Jesen) 
411 ⊔0 x1408-239X   (KT=KIH. Pomlad)  

(Списанието KIH има няколко подсерии, които са въведени в повторени 
полета 411.) 

2. *  

200 1⊔ aProblemi erevija za kulturo in družbena vprašanja  
311 ⊔⊔ aIma podzbirke: Problemi. Literatura = ISSN 0353-4022; Problemi. Razprave = 

ISSN 0353-4014; Problemi. Eseji = ISSN 0353-4030 
411 ⊔0 x0353-4022   (KT=Problemi. Literatura) 
411 ⊔0 x0353-4014   (KT=Problemi. Razprave) 
411 ⊔0 x0353-4030   (KT=Problemi. Eseji) 

(При автоматичното генериране на забележка, въвеждащият израз 
„Подсерия:” се повтаря за всяко повторено поле 411. Затова в полетата 
411 се въвежда стойност на индикатора 0. Ако е необходимо, в поле 311 се 
въвежда забележка.) 

3. * COBISS.SR-ID=16903938 

200 1⊔ aPrehrambena industrija ejugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, 
bioinženjerstvo i marketing 

411 ⊔0 x0354-2084   (KT=Prehrambena industrija. Industrija šećera) 
411 ⊔0 x0354-2068   (KT=Prehrambena industrija. Mleko i mlečni proizvodi) 

4. * COBISS.SI-ID=65598976 

200 1⊔ aStatistične informacije dRapid reports  
311 ⊔⊔ aŠtevilne podzbirke 
411 ⊔0 x1854-1259   (KT=Statistične informacije (Informacijska družba)) 
411 ⊔0 x1854-1275   (KT=Statistične informacije (Turizem)) 
411 ⊔0 x1854-1283   (KT=Statistične informacije (Transport)) 
...   
  (Серията „Statistične informacije” има няколко подсерии (няколко полета 

411). Във всички полета 411 се въвежда стойност на индикатора 0 и 
затова ключовите заглавия и ISSN на подсериите се генерират при 
визуализирането. Когато подсериите са много, според ISBD(CR), в 
областта на забележките може да се въведе обща забележка, напр.: 
Няколко подсерии.) 
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