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ISSN – jednoznaczna 

identyfikacja czasopisma 



ISSN - definicja 

ISSN - International Standard Serial Number, 
 czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer 

Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy 
niepowtarzalny identyfikator wydawnictw 
ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych.   



ISSN – ważne daty 

Standard został opracowany przez 
organizację ISO (komitet TC 46) w 1971 roku 
jako ISO 3297 oraz opublikowany w 1975. 

W Polsce numery ISSN są stosowane od 1977 
roku, za przydzielanie ich wydawcom 
odpowiedzialny jest Narodowy Ośrodek ISSN 
podlegający Bibliotece Narodowej.  



Uwaga! 

Czasopisma starsze też mogą mied nadany ISSN. 
ISSN tytułom zamkniętym nadawane są na 
ogół w odpowiedzi na kwerendy zagraniczne, 
głównie francuskiego katalogu centralnego lub 
gdy tytuł ma zgłaszane do ośrodka ISSN 
kontynuacje. 

 Każde wydawnictwo ciągłe musi zostad 
sprawdzone w bazie ISSN. 



Centre International de l’ISSN 

Centre International de l'ISSN : 
- odpowiada za centralną bazę ISSN 
- koordynuje narodowe ośrodki  
- prowadzi rejestrację tytułów dla krajów, w 

których nie ma narodowego ośrodka ISSN 
Obecnie jest 88 krajowych ośrodków 
http://www.issn.org/ 
 

http://www.issn.org/


Centralna baza ISSN 

W 2011 roku w bazie ISSN było 1623566 
rekordów, dla jęz. pol. 31968 rekordów. 

Dostęp do bazy jest płatny. 
 Dane z polskiego ośrodka ISSN do bazy w Paryżu 

przesyłane są różną częstotliwością.  



Narodowy Ośrodek ISSN 

„Narodowy Ośrodek ISSN ustala tytuły 
kluczowe zasobów ciągłych wydawanych w 
Polsce i nadaje pojedynczy numer ISSN na 
konkretny tytuł”. 

Więcej informacji: 

http://www.bn.org.pl 

 

http://www.bn.org.pl/


ISSN-L 

Zgodnie z normą ISO 3297:2007 (ISSN) 
numer ISSN łączący (ISSN-L) nadaje się 
wydawnictwom ciągłym w celu powiązania 
różnych nośników fizycznych danego 
wydawnictwa (niezależnie od liczby 
nośników). Każdy z tych nośników musi 
posiadad własny, odrębny numer ISSN. 

 



ISSN-L 

Numer ISSN-L tworzą dwie czterocyfrowe grupy 
oddzielone łącznikiem i poprzedzone akronimem ISSN-
L:  ISSN-L 0251-1479 

Numer ISSN-L należy zmienid, jeżeli tytuły danej 
publikacji na wszystkich nośnikach ulegają jednocześnie 
znaczącej zmianie. Każdemu nośnikowi z osobna nadaje 
się wówczas nowy numer ISSN, a całości dzieła nadaje 
się nowy numer ISSN-L. 

 



ISSN-L przykład - jeden nośnik 

Tytuł: Algorithms for Molecular Biology 
ISSN-L 1748-7188   
 Wersja online: ISSN 1748-7188 

 

 



ISSN-L przykład - dwa nośniki 

Tytuł: Dance Research 
ISSN-L 0264-2875   
            Wersja druk.: ISSN 0264-2875   
            Wersja online: ISSN 1750-0095 

 

 



ISSN-L przykład - trzy nośniki 

Tytuł: Plant Varieties Journal  
ISSN-L 1188-1534   
           Wersja druk.: ISSN 1188-1534   
            Wersja online: ISSN 1911-1479   
            Wersja CD-ROM: ISSN 1911-1460 

 

 



NUKAT 

Tworzy się odrębne rekordy bibliograficzne 
dla wersji na innych nośnikach (o ile nie 
jest to kopia zabezpieczająca), tytuły na 
innych nośnikach podaje się w polach 776. 
W polu tym podaje się także w podpolu $x 
ISSN danej wersji (ISSN podany w polu 776 
jest możliwy do wyszukiwania) 

 



ISSN Manual 

- Podręcznik ISSN 

- Ostatnie wydanie z 2009 roku 

- Dostępny online w jęz. ang. i fr.  



Jednoznaczna identyfikacja? 

Zadaniem bibliotekarza jest ustalanie 
istotnych/nieistotnych zmian tytułów, śledzenie 
innych zmian, ustalanie, czy tytuł został 
zawieszony czy zamknięty. Dane zawarte w bazie 
ISSN mogą byd przydatne, ale nie mogą stanowid 
jedynej podstawy przy opracowywaniu 
czasopisma. 



Baza ISSN 

Należy pamiętad, że numer ISSN służy przede 
wszystkim do identyfikacji tytułu. Zasady 
tworzenia tytułu kluczowego niejednokrotnie się 
zmieniały, zmieniała się również podstawa opisu 
i istotne i nieistotne zmiany tytułu. 



Baza ISSN 

Z bazy ISSN przejmuje się: 

- Numer ISSN 

- Tytuł kluczowy  

- Tytuł skrócony 

Wszelkie inne dane należy poddad krytycznej 
ocenie i zweryfikowad na podstawie innych 
źródeł 



Dopuszcza się przejęcie z bazy ISSN 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie z autopsji lub na 
podstawie źródeł bibliograficznych: 

- pól związków bibliograficznych  

- dat wydania czasopisma (wyłącznie do pól 
stałej długości i do pól uwag 5xx) 

Dane te należy poddad krytycznej ocenie. 



Brak numeru ISSN w bazie ISSN 

Jeżeli numer ISSN umieszczony jest w 
dokumencie, a nie występuje jeszcze w bazie 
ISSN, podaje się go w polu 022, o ile wiadomo,  
że nie jest on przydzielony wydawnictwu 
związanemu z opisywanym. 



Powtarzalnośd numeru ISSN 

ISSN ma jednoznacznie identyfikowad tytuł, 
błędem jest podawanie tego samego numeru w 
dwóch bądź więcej rekordach bibliograficznych 
w polu 022 



Powtarzalnośd numeru ISSN 

ISSN tytułu związanego podaje się w 
odpowiednich polach związków 
bibliograficznych, ISSN serii - w strefie 
serii.   

Pole 022 jest powtarzalne dla dokumentu, 
któremu zmieniono ISSN wraz ze zmianą 
wydawcy.   

 



Wyszukiwanie przez ISSN 

Nowoczesne systemy biblioteczne w 
wyszukiwaniu przez numer ISSN uwzględniają: 

- pole 022 

- podpole $x pola 440 oraz 830 

- podpola $x w polach związków 
bibliograficznych 760-787 



Uwagi koocowe 

• ISSN ma jednoznacznie identyfikowad dany 
tytuł 

• Z bazy ISSN przejmuje się obowiązkowo numer 
ISSN, tytuł skrócony i tytuł kluczowy, inne 
dane przejmuje się wyłącznie wówczas, gdy 
brak innych źródeł i muszą zostad poddane 
krytycznej analizie 

 



Uwagi koocowe 

• W bazie ISSN rutynowo powinno byd 
sprawdzane każde czasopismo i każde 
wydawnictwo seryjne, jednak nie może ona 
stanowid podstawy opisu i rozstrzygad o  
sposobie opracowania wydawnictwa w 
NUKAT. 

 



Dziękuję za uwagę! 
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