
COMARC/B 422 

 

422  ПУБЛИКАЦИЯ, КЪМ КОЯТО Е ПРИЛОЖЕНИЕТО 

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираното приложение и 
публикацията, към която е това приложение. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
422  Публикация, към която е приложението 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 „Приложение към:”, заглавието и ISSN (ако той е въведен). 

 

 

ПОДПОЛЕТА  

 

422a  Основно/ключово заглавие 

Наименование на публикацията, към която е приложението. 

 
 

422x  ISSN 

ISSN на публикацията, към която е приложението. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

В записа за приложение, което се обработва като самостоятелна библиографска единица, в поле 
422 се въвеждат сведения за публикацията, към която е приложението. Поле 422 се използва за 
обратна връзка на посочената чрез поле 421. 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

421 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Полето съдържа информация за приложението, когато се описва публикация с приложение. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=106947584 

200 1⊔ aSpletka.net esvet je internet e[redna mesečna priloga revijam Stop, Smrklja, Moj 
mikro, Joker] 

422 ⊔1 x0351-8094   (KT=Stop (Ljubljana)) 
422 ⊔1 x1318-8038   (KT=Smrklja)) 
422 ⊔1 x0352-4833   (KT=Moj mikro (Slovenska izd.)) 
422 ⊔1 x1318-461X   (KT=Joker (Ljubljana. Tiskana izd.)) 

(Записът за приложение съдържа данни, отнасящи се до публикациите, 
към които е приложението, въведени в поле 421.) 

2. * COBISS.SI-ID=3560091 

200 1⊔ aPolet emagazin Dela in Slovenskih novic 
422 ⊔1 x0354-1088   (KT=Slovenske novice) 
422 ⊔1 x0350-7521   (KT=Delo (Ljubljana)) 

3. * COBISS.SR-ID=16367874 

200 1⊔ aBalneoclimatologia iSupplement 
422 ⊔1 x0350-5952   (KT=Balneoclimatologia) 

4. * COBISS.SR-ID=37943308 

200 1⊔ aVreme kompjutera especijalno izdanje nedeljnika Vreme   
422 ⊔1 x0353-8028   (KT=Vreme (Beograd)) 
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