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440  ПРОДЪЛЖЕН ОТ ... 

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизирания продължаващ ресурс със 
следващо заглавие. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
440  Продължен от ... nr 
 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 „Продължен от:“, заглавието и ISSN (ако той е въведен). 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

440a  Основно/ключово заглавие 

Наименование на продължаващия ресурс. 

 
 

440x  ISSN 

ISSN на продължаващия ресурс. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Каталогизираният продължаващ ресурс е продължен от продължаващия ресурс посочен в поле 
440.  

 

© IZUM, юни 2006, Прев. на англ.: септ. 2007, Прев. на бълг.: ноем. 2007 440 - 1 



440 COMARC/B 

440 - 2 © IZUM, юни 2006, Прев. на англ.: септ. 2007, Прев. на бълг.: ноем. 2007 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

430 ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА … 

Полето се използва за обратна връзка на посочената в поле 440. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=29984001 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aObvestila VEKŠ 
440 ⊔1 x1318-1149   (KT=Obvestila EPF (Maribor)) 

(Публикацията „Obvestila VEKŠ”е спряла да излиза и е продължена от 
публикацията „Obvestila EPF”.) 

2. * COBISS.SI-ID=15919362 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aTelesna kultura erevija za teoretična in praktična vprašanja telesne vzgoje, športa 

in rekreacije 
440 ⊔1 x0353-7455   (KT=Šport (Ljubljana)) 

3. * COBISS.SR-ID=20944642 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aNauka i praksa ečasopis za privrednu teoriju i praksu  
440 ⊔1 x0350-137X   (KT=Ekonomika (Niš)) 

4. * COBISS.MK-ID=29360394 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aInformativen glasnik-Sigma fSojuz na društvata na matematičarite od SR 

Makedonija  
440 ⊔1 aSigma x1409-6803 

5. * COBISS.SR-ID=8981762 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aZbornik radova fTehnološki fakultet u Novom Sadu dProceedings fFaculty of 

Technology Novi Sad 
440 ⊔1 x1450-7188   (KT=Acta Periodica Technologica) 
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