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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

431 ЧАСТИЧНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА … 

Поле 431 се използва в запис за продължаващ ресурс, който е резултат на разделяне; за връзка с 
предишен продължаващ ресурс, който се е разделил. 
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1. * COBISS.SI-ID=15906562 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aSlovenska bibliografija ečasopisje in knjige, članki in leposlovni prispevki v 

časopisju in zbornikih 
446 
446 
446 

⊔1 
⊔1 
⊔1 

x0353-1724   (KT=Slovenska bibliografija. Serijske publikacije) 
x1318-0479   (KT=Slovenska bibliografija. B, Knjige) 
x0353-4340   (KT=Slovenska bibliografija. Serija C: Članki in leposlovni 
prispevki v serijskih publikacijah in zbornikih) 
(Генерира се забележка: „Разделен на: Slovenska bibliografija. Serijske 
publikacije = ISSN 0353-1724; Slovenska bibliografija. B, Knjige = ISSN 1318-
0479; и: Slovenska bibliografija. Serija C: Članki in leposlovni prispevki v 
serijskih publikacijah in zbornikih = ISSN 0353-4340”.) 

2. * COBISS.SI-ID=68837376 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aZbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani dResearch reports [of the] 

Biotechnical Faculty University of Ljubljana 
446 
 
 
446 

⊔1 
 
 
⊔1 

x1408-3388   (KT=Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo 
(1966)) 
x1408-3442   (KT=Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani. 
Veterinarstvo) 
(„Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani” е бил разделен на две 
публикации, посочени в полетата 446.) 

3. * COBISS.SR-ID=11400716 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aZbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta 
446 
446 

⊔1 
⊔1 

x1450-9628   (KT=Kragujevac Journal of Mathematics) 
x1450-9636   (KT=Kragujevac Journal of Science) 

4. * COBISS.SR-ID=3741452 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aBritish journal of social and clinical psychology 
446 
446 

⊔1 
⊔1 

x0144-6665   (KT=British journal of social psychology) 
x0144-6657   (KT=British journal of clinical psychology) 
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