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447  СЛЯТ С ... В ... 

Полето се използва за осъществяване на връзка на каталогизирания продължаващ ресурс с онези 
продължаващи ресурси, с които се е слял и с новия продължаващ ресурс, който е резултат от 
сливането. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
447  Слят с ... в ... 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 „Слят с:“, след който следва списък на заглавията и ISSN от 
всички полета 447, без последното. Забележката се допълва с „в:” и заглавието и ISSN от 
последното поле 447. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

447a  Основно/ключово заглавие 

Наименование на продължаващия ресурс. 

 
 

447x  ISSN 

ISSN на продължаващия ресурс. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето 447 се повтаря за всеки продължаващ ресурс, който се слива с описвания продължаващ 
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ресурс, а в последното поле 447 се въвежда продължаващият ресурс, който е резултат от 
сливането. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

436 ОБРАЗУВАН СЛЕД СЛИВАНЕ НА …, …И … 

Поле 436 се използва в запис за продължаващ ресурс, който е резултат на сливане, за връзка с 
продължаващите ресурси, които са се сляли. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=7978242   

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aGeografski zbornik dActa geographica 
447 
447 

⊔1 
⊔1 

x0351-1731   (KT=Geographica Slovenica) 
x1581-6613   (KT=Acta geographica Slovenica) 
(Продължаващото издание „Geografski zbornik” се е сляло с 
продължаващото издание„Geographica Slovenica”, образувайки новата 
публикация „Acta geographica Slovenica”.) 

2. * COBISS.SI-ID=3535646 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aTel.net  
447 ⊔1 x1408-0915   (KT=Poslovna informatika (Ljubljana)) 
447 ⊔1 x1580-5212   (KT=I&T (Ljubljana)) 

(Генерира се забележка: „Слят с: Poslovna informatika (Ljubljana) = ISSN 
1408-0915; в: I&T (Ljubljana) = ISSN 1580-5212”.) 

3. * COBISS.SR-ID=9373698 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aBulletin de l'Observatoire astronomique de Belgrade 
447 ⊔1 x0350-3283   (KT=Publications of the Department of Astronomy) 
447 ⊔1 aBulletin astronomique de Belgrade x0354-2955 

4. * COBISS.SR-ID=54237959 

100 ⊔⊔ bb 
200 1⊔ aBilten dokumentacije hSerija E2.3: iDrumski saobraćaj. Gradski saobraćaj 
447 ⊔1 x0351-2606   (KT=Bilten dokumentacije. Serija E2.1: Železnički saobraćaj 

(1980)) 
447 ⊔1 x0351-2614   (KT=Bilten dokumentacije. Serija E2.2: Pomorski saobraćaj. Rečni 

i jezerski saobraćaj. Vazdušni saobraćaj (1980)) 
447 ⊔1 x0351-7586   (KT=Bilten dokumentacije – Jugoslovenski centar za tehničku i 

naučnu dokumentaciju. Serija E2) 
(Последователността на полетата 447 е от значение, защото само 
последното поле 447 е предназначено за данни за публикацията, която е 
резултат от сливането.) 
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