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TARPTAUTINIO STANDARTINIO SERIALINIO LEIDINIO NUMERIO,
BRŪKŠNINIO KODO SUTEIKIMO IR LEIDINIO PERREGISTRAVIMO KITAM
LEIDĖJUI PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinio standartinio serialinio leidinio numerio, brūkšninio kodo suteikimo ir leidinio
perregistravimo kitam leidėjui paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarptautinio
standartinio serialinio leidinio numerio (toliau – ISSN numeris), brūkšninio kodo suteikimo ir leidinio
perregistravimo tvarką.
2. ISSN Lietuvos agentūra (toliau – Agentūra) suteikia ISSN numerius ir brūkšninius kodus, perregistruoja
serialinius leidinius ir duomenis apie savo šalies serialinius leidinius, turinčius ISSN numerį, perduoda
tarptautinei duomenų bazei „ISSN Portal“.
3. Agentūra, suteikdama ISSN ir brūkšninius kodus, perregistruodama serialinius leidinius, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatais, Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyriaus
nuostatais bei tarptautiniu standartu LST ISO 3297:2007 „Informacija ir dokumentai. Tarptautinis
standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN)“.
II TARPTAUTINIO STANDARTINIO SERIALINIO LEIDINIO
NUMERIO, BRŪKŠNINIO KODO SUTEIKIMO IR LEIDINIO
PERREGISTRAVIMO KITAM LEIDĖJUI TVARKA
4. Agentūra registruoja visus Lietuvoje leidžiamus serialinius leidinius ir kitus tęsiamuosius išteklius.
5. ISSN numeris suteikiamas serialiniams leidiniams ir kitiems tęsiamiesiems ištekliams:
5.1 serialiniams spausdintiems leidiniams (žurnalams, laikraščiams, mokslo žurnalams, monografijų
serijoms, informaciniams biuleteniams, metinėms ataskaitoms);
5.2 serialiniams elektroniniams ištekliams (leidiniams internete, mobilioms priemonėms, CD-ROM).
6. Kiekvienam serialiniam leidiniui skirtingomis formomis su ta pačia antrašte suteikiami skirtingi ISSN
numeriai.
7. Leidėjas įgyti ISSN numerį ir brūkšninį kodą gali ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki leidinio
išleidimo datos.
8. Leidėjas, norėdamas įgyti ISSN numerį ir brūkšninį kodą ar perregistruoti leidinį kitam leidėjui, privalo
pateikti Agentūrai:
8.1. Užpildytą Prašymo formą, kurią gali gauti el. paštu arba ją rasti Nacionalinės bibliotekos svetainėje:
8.1.1. Suteikti ISSN numerį ir brūkšninį kodą serialiniam leidiniui (Aprašo 1 priedo forma Nr. 1)
8.1.2. Suteikti ISSN numerį serialiniam leidiniui internete (Aprašo 1 priedo forma Nr. 2)
8.1.3. Perregistruoti leidinį kitam leidėjui (Aprašo 1 priedo forma Nr. 3)
8.1.4. Sudaryti naują serialinio leidinio brūkšninį kodą (Aprašo 1 priedo forma Nr. 4)
8.2. Įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją arba elektroninį sertifikuotą išrašą;
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8.3. Leidinį, jei jis dar rengiamas – viršelio, antraštinio lapo, metrikos maketo kopijas.
Leidėjas už paslaugas sumoka Nacionalinei bibliotekai pagal patvirtintus įkainius grynais arba
pervedimu.
Paslaugos kainas tvirtina Nacionalinės bibliotekos generalinis direktoriaus įsakymu.
Paslaugos suteikiamos per 5 darbo dienas po gauto apmokėjimo.
Leidėjo prašymu paslaugos gali būti suteiktos skubos tvarka per vieną darbo dieną po gauto
apmokėjimo.
Agentūra informuoja leidėją apie suteiktus ISSN numerius ir brūkšninius kodus, leidinio perregistravimą
el. paštu ir paštu pateikdama:
13.1. raštą, kuriuo praneša, kokiai leidinio antraštei suteikiamas ją atitinkantis ISSN numeris ir
brūkšninis kodas ir koks leidėjas buvo užregistruotas ISSN Lietuvos agentūroje;
13.2. pažymėjimą, kuriame nurodo, koks leidėjas ir leidinys buvo užregistruotas ISSN Lietuvos
agentūroje. Pažymėjimą tvirtina Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius.
Po ISSN numerio suteikimo pirminiai leidinio metaduomenys perduodami tarptautinei duomenų bazei
„ISSN Portal“ einamojo mėnesio pabaigoje.
Duomenys tarptautinėje duomenų bazėje „ISSN Portal“ patvirtinami gavus spausdinto ir elektroninio
leidinio privalomąjį egzempliorių ir Agentūrai persiuntus pilnus metaduomenis.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Šis aprašas yra tvirtinamas, keičiamas ar naikinamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu.

