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1. * COBISS.SI-ID=3922434 

200 1⊔ aDelo esamostojen časnik za samostojno Slovenijo 
436 ⊔1 x1318-5152   (KT=Ljudska pravica) 
436 ⊔1 x1318-4946   (KT=Slovenski poročevalec) 

(Запис за вестника „Delo”, който е резултат на сливането на вестниците, 
въведени в полетата 436.) 

2. * COBISS.SI-ID=303436 

200 1⊔ aŠkrjanček eglasilo Telekoma Slovenije 
436 ⊔1 x1318-587X   (KT=Telekomunikacije (Ljubljana)) 
436 ⊔1 x1318-9735   (KT=Telekom Slovenije) 

(Информационното издание „Škrjanček”е формирано от сливането на 
изданието „Telekomunikacije” и бюлетина „Telekom Slovenije”.) 

3. * COBISS.SR-ID=86321671 

200 1⊔ aBulletin astronomique de Belgrade 
436 
436 

⊔1 
⊔1 

x0373-3734   (KT=Bulletin de l'Observatoire astronomique de Belgrade) 
x0350-3283   (KT=Publications of the Department of Astronomy) 

4. * COBISS.SR-ID=11831554 

200 1⊔ aIstorija 20. veka ečasopis Instituta za savremenu istoriju dHistory of 20. century  
ethe journal of the Institute of Contemporary History dIstorija 20. veka ežurnal 
Instituta sovremenoj istorii 

436 
436 

⊔1 
⊔1 

x0535-8930   (KT=Istorija 20. veka (1959)) 
x0522-8042   (KT=Prilozi za istoriju socijalizma) 
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