
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
 
 
1. Какво е ISMN? 
 
 ISMN (International Standard Music Number) е международен стандартен номер за нотни 
издания, независимо дали те се издават в печатна или електронна форма.  
 
2. Каква е структурата на ISMN? 
 
ISMN представлява уникален 13-цифров код. Структурно е разделен на четири части: 
 

- префикс – 979-0 
- издателски идентификатор – издателският идентификатор (код) обозначава 

точно издателя. Издатели с голяма производителност се обозначават с кратки 
идентификатори за издател, докато издатели с не толкова обемна продукция 
биват обозначавани с многоцифрени идентификатори. 

- идентификатор за обект - идентифицира една публикация и различните обекти 
в нея, като например пълна партитура, миниатюрна партитура, серия от партии 
за духови инструменти, партия за обой и т.н. Обект, по смисъла на стандарта, е 
една отделно продаваема, или отделно достъпна съставна част от нотна 
публикация. Дължината на идентификатора за обект зависи от дължината на 
идентификатора на издателя. 

- контролна цифра - предоставя възможност за автоматично потвърждаване 
верността на целия номер и се калкулира чрез компютър. 

 
3. За какво служи ISMN? 
 
ISMN е предназначен за недвусмислената идентификация на обозначеното с него нотно 
издание. Той е съдържателен код, който идентифицира издателя и конкретното 
издание. 
  
4. Какво е нотно издание и на кои издания се присъжда ISMN? 
 
Нотно издание е всяко издание в печатна или електронна форма, в което поне 30% от 
съдържанието са ноти. 
Всяка съдържателна част от публикация, която е достъпна отделно, трябва да получи 
свой собствен ISMN. Това са: 

- партитури; 
- учебни мини партитури; 
- вокални партитури; 
- поредица от партии; 
- индивидуални партии, достъпни поотделно; 
- антологии; 
- друга неразделна част от нотна публикация (вкл. звукозапис, който е една от 

частите на публикацията); 
- текстове на песни или стихове, публикувани с нотите (ако са достъпни 

поотделно); 
- коментари, пубикувани с нотите (също достъпни поотделно); 
- песнопойки; 
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- нотни публикации в микроформа; 
- нотни публикации на брайл; 
- нотни публикации в електронна форма (на CD-ROM или онлайн). 

 
5. На кои издания не се присъжда ISMN? 
 
Обектите, на които не е подходящо присъждането на ISMN включват: 

- книги, посветени на музиката (те получават ISBN); 
- отделни аудио или видеозаписи (включително записи, достъпни онлайн); 
- периодични издания и поредици като цяло (само индивидуалните томове, 

съдържащи се в поредицата могат да получат ISMN).  
 
6. Какви са предимствата на ISMN? 
 

• Осигурява бърза и точна идентификация на нотните издания; 
• Улеснява поръчката, продажбата, абонамента и разпространението на нотните 

издания; 
• Подпомага търсенето, обмена и автоматизираната обработка на информацията за 

нотните издания в световен мащаб; 
• Способства за регистрирането на нотните издания в различни каталози и бази 

данни; 
• Прецизира цитирането на нотна литература; 
• Позволява генерирането на баркод, въз основа на цифрите от номера. 

            
7. Каква е разликата между ISMN и ISBN? 
 
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги). ISMN е 
предназначен за идентификация на нотни издания.  
 
Монографичните нотни издания (напр. песнопойки, книги с ноти, съдържащи разширен 
текстов или илюстративен материал) могат да получат и двата номера.  
 
8. Задължителен ли е ISMN? 
 
ISMN не е задължителен номер и се присъжда по заявка на издателя. ISMN не 
представлява задължителна регистрация на едно нотно издание или задължително 
условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без този номер. В 
много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISMN се налага от фактори, 
свързани с разпространението или продажбата.  
 
Независимо от това дали едно нотно издание притежава ISMN или не, то подлежи на 
задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно Закона за 
задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП). 
 
9. Заплаща ли се за присъждането на ISMN и колко време отнема получаването 
му? 
 
ISMN се присъжда безплатно. Ако е предоставена цялата необходима информация от 
издателя, присъждането на ISMN се извършва веднага или най-много до 3 работни дни. 
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Понякога регистрацията може да се забави от липсата на достатъчно данни и 
съдействие от страна на издателя по определяне на издателския код. 
 
10. Каква е връзката между ISMN и баркод? 
 
ISMN е съвместим със системата на баркодовете и участва при тяхното образуване, 
като по този начин осигурява продажбата на нотните издания в обекти за масово 
разпространение като книжарници и др.  
                                              
11. Присъждат ли се отделни номера на версиите на едно нотно издание на 
различен носител (печатна, CD-ROM, онлайн, микроформа) и на версиите на 
различен език? 
 
Да. Наличието на паралелни версии на едно нотно издание на различни носители, както 
и на различни езици налага обозначаването на всяка от тях със собствен ISMN. 
 
12. Присъжда ли се ISMN на допълнителен тираж към вече издадено и номерирано 
с ISMN нотно издание? 
 
Не. Когато няма промяна в съдържанието на изданието, вече присъденият му номер се 
запазва. 
 
13. Присъжда ли се нов ISMN, когато се издава 2-ро, 3-то или друго поред 
променено или допълнено издание на вече издадено и номерирано с ISMN нотно 
издание? 
 
Да. Когато има промяна в съдържанието на нотното издание се присъжда нов ISMN. 
 
14. Ако едно нотно издание се издава в различна подвързия: с меки, с твърди 
корици, луксозна подвързия колко номера се присъждат? 
 
Три. Един за изданието с меки корици, един за изданието с твърди корици и един за 
луксозното издание. 
 
15. Къде трябва да се поставя ISMN? 
 

• За печатни издания – ISMN се отпечатва на гърба на заглавната страница или на 
страницата, на която е отбелязан Copyright; 

• За издания на CD-ROM – ISMN се публикува на началната страница или на 
страницата, на която е отбелязан Copyright, на етикета на информационния 
носител или на кутията; 

• За онлайн издания - ISMN се публикува на видно място на началната страница, 
на заглавния екран на публикацията или на страницата, на която е отбелязан 
Copyright. 

 
Забележка: ISMN трябва да се отпечата в изданието, независимо от това дали то 
притежава баркод. 

 
 
 



16. Присъжда ли се ISMN само за едно издание? 
 
Да. В този случай не се присъжда издателски код, а номер от общ код и ISMN не носи 
информация за издателя, а само за конкретното издание. 

17. Какви са необходимите документи за получаване на издателски код в 
системата на ISMN и какви са начините за подаването им? 

• Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор в 
системата на ISMN - в 1 екземпляр, подписана саморъчно от издателя, 

• Регистрационна карта за присъждане на ISMN за издание – когато се подава 
намясто е в 2 екземпляра, подписани саморъчно от издателя. 

Формулярите могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Националната билиотека на 
адрес http://nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0042&n=2&g= . Те могат 
да бъдат изпратени по електронна поща (ismn@nationallibrary.bg) или лично подадени в 
Националната агенция за ISMN в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” 
(стая 54). 
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