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452  ДРУГО ИЗДАНИЕ НА ДРУГ НОСИТЕЛ 

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизирания продължаващ ресурс с 
друго издание или версия на същия ресурс върху друг носител (напр. издание на печатна 
публикация в електронен вид).  
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
452  Друго издание на друг носител 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 
 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

452a  Основно/ключово заглавие 

Наименование на продължаващия ресурс. 

 
 

452x  ISSN 

ISSN на продължаващия ресурс. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * 

200 1⊔ aKnjižnica erevija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti d[Library 
ejournal for library and information science] 

205 ⊔⊔ a[Tiskana izd.] 

© IZUM, юни 2006, Прев. на англ.: септ. 2007, Прев. на бълг.: ноем. 2007 452 - 1 



452 COMARC/B 

452 - 2 © IZUM, юни 2006, Прев. на англ.: септ. 2007, Прев. на бълг.: ноем. 2007 

452 ⊔0 x1581-7903   (KT=Knjižnica (Spletna izd.)) 
(Запис за печатното издание на списанието „Knjižnica”, което има и 
електронно издание.) 

2. * 

200 1⊔ aBraille book review bElektronski vir etalking book topics 
205 ⊔⊔ a[Izd. na disketi]  
311 ⊔⊔ aIma tiskano izd.: Braille book review = ISSN 0006-873X 
452 ⊔0 aBraille book review x0006-873X 

(Публикация, която излиза на дискета и в печатна форма.) 

3. * 

200 1⊔ aUradni list Republike Slovenije  
452 ⊔0 x1408-2233   (KT=Uradni list Republike Slovenije (CD-ROM)) 
452 ⊔0 x1580-3074   (KT=Uradni list Republike Slovenije online) 

(Публикация, която е на разположение в печатна форма, на CD-ROM и в 
Интернет.) 

4. * 

200 1⊔ aSurvey Serbia and Montenegro bElektronski izvor 
205 ⊔⊔ aOnline izd. 
452 ⊔0 x1451-477X   (KT=Survey Serbia & Montenegro) 

5. * 

200 1⊔ aVodič fUniverzitet u Beogradu ... 
452 ⊔0 x1452-2608   (KT=Vodič – Univerzitet u Beogradu (Online)) 
452 ⊔0 x1452-2594   (KT=Vodič – Univerzitet u Beogradu (CD-ROM izd.)) 
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