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TARPTAUTINIO STANDARTINIO NUMERIO, BRŪKŠNINIO KODO
KNYGOMS IR MUZIKOS LEIDINIAMS SUTEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I.
SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Tarptautinio standartinio numerio, brūkšninio kodo knygoms ir
muzikos leidiniams suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarptautinio
standartinio numerio knygoms (toliau – ISBN numeris), tarptautinio standartinio
numerio muzikos leidiniams (toliau – ISMN numeris) ir brūkšninio kodo suteikimo
tvarką.
2.
ISBN, ISMN numerius ir brūkšninius kodus suteikia ISBN ir ISMN
Lietuvos agentūra (toliau – Agentūra).
3.
Agentūra, suteikdama ISBN, ISMN numerius ir brūkšninius kodus,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka)
Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyriaus
nuostatais bei tarptautiniais standartais LST ISO 2108:2007 „Informacija ir
dokumentai. Tarptautinis standartinis knygos numeris ir LST ISO 10957:2009
„Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinis standartinis muzikos leidinio
numeris“.

II.

SKYRIUS

TARPTAUTINIO STANDARTINIO NUMERIO, BRŪKŠNINIO KODO
KNYGOMS IR MUZIKOS LEIDINIAMS SUTEIKIMO TVARKA
4.

Agentūra registruoja leidėjus duomenų bazėje ir kaupia duomenis apie

juos.
Leidėju gali tapti juridinis asmuo (įmonė, įstaiga, bendrovė, institucija
draugija, asociacija, mažoji bendrija ir t. t.) arba fizinis asmuo (asmuo, vykdantis
individualią veiklą) (toliau – leidėjas). Leidėjas, norėdamas įsiregistruoti Agentūroje,
privalo pateikti:
5.1. Leidėjo blanke laisvos formos prašymą, pasirašytą įmonės vadovo ar
įgaliotojo asmens (pridėdamas patvirtintą įgaliojimo kopiją), nurodydamas jo
pareigas, vardą, pavardę, ir patvirtintą antspaudu.
5.2. Patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo kopiją arba elektroninį
sertifikuotą išrašą.
6.
Leidėjas, norėdamas įgyti knygai ar muzikos leidiniui ISBN ar ISMN
numerį ir brūkšninį kodą, Agentūrai pateikia:
6.1. Užpildytą prašymą suteikti ISBN ar ISMN numerį, kurio forma yra šio
Aprašo 1 priede.
6.2. Leidėjas prašymo formą gali gauti el. paštu, faksu arba ją rasti
Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje www.lnb.lt.
6.3. Leidėjas prašymą gali užpildyti paslaugų portale www.ibiblioteka.lt.
5.

7.
Leidėju gali tapti autorius (toliau – autorius-leidėjas). Autoriusleidėjas, norėdamas gauti ISBN ar ISMN numerį ir brūkšninį kodą, privalo:
7.1. Atvykti į Agentūrą ir asmeniškai pateikti laisvos formos prašymą arba
atsiųsti pasirašytą prašymą el. paštu isbnltu@lnb.lt;
7.2. Autoriui-leidėjui suteikiamas ISBN ar ISMN numeris ir brūkšninis
kodas iš kolektyvinio bloko.
8.
Leidėjas ir autorius-leidėjas už suteiktas paslaugas sumoka
Nacionalinei bibliotekai pagal Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtintas paslaugų kainas grynaisiais pinigais atvykęs į Agentūrą arba
bankiniu pervedimu.
9.
Naujas ISBN, ISMN leidėjas, išskyrus autorių-leidėją, už
įregistravimo Agentūroje paslaugas sumoka Nacionalinei bibliotekai pagal
Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas paslaugų
kainas grynaisiais pinigais atvykęs į Agentūrą arba bankiniu pervedimu.
10. ISBN ar ISMN numeris ir brūkšninis kodas suteikiami per 5 darbo
dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
11. Leidėjo ar autoriaus-leidėjo motyvuotu prašymu ISBN ar ISMN
numeris ir brūkšninis kodas gali būti suteikti skubos tvarka per vieną darbo dieną
nuo prašymo pateikimo dienos.
12. Naujiems leidėjams ISBN ar ISMN numeris ir brūkšninis kodas
suteikiami per 5 darbo dienas po gauto apmokėjimo.
13. Agentūra apie suteiktą ISBN ar ISMN numerį ir brūkšninį kodą leidėją
ir autorių-leidėją informuoja el. paštu. Jei prašymas suteikti ISBN ar ISMN numerį
užpildytas paslaugų portale www.ibiblioteka.lt, informacija apie suteiktus kodus
pateikiama šiame portale.
14. Leidėjo pageidavimu Agentūra apie suteiktą ISBN ar ISMN numerį ir
brūkšninį kodą informuoja raštu, nurodydama, kuriam leidiniui ir koks ISBN ar
ISMN numeris ir brūkšninis kodas suteiktas.
15. Nacionalinė biblioteka duomenis apie leidėjus, autorius-leidėjus ir
jiems skirtus identifikatorius teikia Tarptautinėms ISBN ir ISMN agentūroms.

III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios
Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu.
__________________________

