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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly danými Směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného nebo všech takových
patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 2108 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46 Informace a dokumentace,
subkomise SC 9 Identifikace a popis.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 2108:1992). Mění ISBN na třináctimístný
identifikátor, čímž podstatně zvyšuje kapacitu číslování v rámci globálního systému ISBN a



harmonizuje formát ISBN se systémem kódů produktů EAN-UCC. Byly doplněny podrobnosti o správě
systému ISBN, přidělování ISBN a přidružených metadatech.
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Úvod
Od svého vzniku v roce 1970 je Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) mezinárodně uznáváno jako
systém identifikace pro vydavatelský průmysl a knižní obchod. ISBN provází monografie
dodavatelským a distribučním řetězcem od okamžiku jejich vzniku.

Systém ISBN slouží vydavatelům, knihkupcům, knihovnám a dalším organizacím jako klíčový prvek
objednávacích a inventárních systémů. Je základem shromažďování údajů o nových a očekávaných
vydáních monografií pro seznamy, které jsou využívány v celém knižním obchodě. Používání ISBN
rovněž usnadňuje kontrolu autorských práv a sledování údajů o prodeji ve vydavatelském průmyslu.

1 Předmět normy

Účelem této mezinárodní normy je zavést podrobná pravidla pro Mezinárodní standardní číslo knihy
(International Standard Book Number, ISBN) reprezentující jedinečný mezinárodní systém identifikace
každé formy produktu nebo vydání monografie vydané nebo vyrobené určitým vydavatelem. Tato
norma specifikuje konstrukci ISBN, pravidla jeho přidělování a použití, metadata, která mají být
spojena s jeho přidělováním, a správu systému ISBN.

Tato mezinárodní norma je použitelná pro monografie (nebo jejich jednotlivé oddíly nebo kapitoly,
jsou-li dostupné samostatně) a určité typy souvisejících produktů, které jsou dostupné veřejnosti.
Příklady produktů, na něž se norma vztahuje a naopak nevztahuje, jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA Podrobnější návod k použití je uveden v uživatelské příručce, která je dispozici u
registračního orgánu pro tuto mezinárodní normu (viz kapitola 8).

-- Vynechaný text --


