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ЗАПИСИТЕ 

 

СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА 

 

410  Серия 
411  Подсерия 
421  Приложение  
422  Публикация, към която е приложението 
423  Издаден с ... 
430  Продължение на ... 
431  Частично продължение на … 
434  Поглъща … 
435  Частично поглъща … 
436  Образуван след сливане на ..., ... и ... 
440  Продължен от ... 
441  Частично продължен от … 
444  Погълнат от … 
445  Частично погълнат от … 
446  Разделен на ..., ... и... 
447  Слят с ... в ... 
452  Друго издание на друг носител 
453  Преведен като … 
454  Превод на … 
464  Главна библиографска единица (монография) 
481  Подвързани в същия том 
482  Подвързан с .. 
488  Произведение, свързано по друг начин 

 

 

Полетата от блок 4ХХ се използват за представяне на връзката между описвания продължаващ 
ресурс и сродни или свързани по друг начин продължаващи ресурси. Полетата 41Х и 42Х 
представят йерархическите отношения между частите и цялото (подсерии, приложения), полетата 
43Х и 44Х представят хронологични отношения (предходни или следващи заглавия), а полетата 
45Х и 488 – еквивалентни отношения (различни издания, издания на други езици и азбуки или 
свързани по друг начин публикации). 
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В записи за продължаващи ресурси полетата от блок 4ХХ могат да съдържат подполета а – 
Основно/ключово заглавие и х – ISSN. В тях се въвежда заглавието и ISSN на сродния 
продължаващ ресурс. 

Когато в споделената база данни COBIB има и запис за сроден продължаващ ресурс, в полетата 
4ХХ, съдържащи данни за ключовото заглавие, подполетата a може да не се попълват. 

За полетата 4ХХ е определен само индикатор 2, с който се означава дали се предвижда от полето 
да се генерира текст на забележка. Когато стойността на индикатор 2 е 1 – Забележката се 
визуализира, се визуализира забележка, която съдържа съответния въвеждащ текст, заглавието и 
ISSN (ако го има). 

В записите за монографични публикации в блок 4ХХ има и въведени полета. В полетата 421, 423, 
481 и 482 полетата се въвеждат с помощта на подполе 1. В подполе 1 се изписва етикетът на 
полето, който ще бъде въведен заедно със съответните индикатори; последван от подполето, в 
което се въвеждат данните на описанието. 
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