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ISSN 

(International Standard Serial Number) -

unikalus tarptautinis standartinis 

serialinio leidinio numeris

• ISSN numeris sukurtas Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) 1971 m. 

• ISSN tinklas įkurtas Paryžiuje 1975 m.

• Tarptautinis ISSN centras įkurtas 1976 m. Paryžiuje 
UNESCO ir Prancūzijos Vyriausybės susitarimu.  

• Šiandien yra 89 šalys narės, turinčios ISSN nacionalinius 
centrus.



Tarptautinis ISSN registras

(ISSN Register)

• prieinamas nuo 1998 m. rugpjūčio mėn. 

• ISSN numerių metaduomenų įrašai.

• leidėjams, prekybininkams, bibliotekininkams, platintojams.

• daugiau nei 1,9 mln. serialinių leidinių bei kitų tęsiamųjų 

išteklių.

• prenumeruojama daugiakalbė duomenų bazė.



ROAD – tai žinynas prie atviros 

prieigos mokslinių išteklių

• Startuoja nuo 2013 m. gruodžio mėn.

• Priskiriami žurnalai, konferencijų leidiniai, 

akademinės saugyklos, monografijų serijos, 

mokslo blogai

• Apie 17000 metaduomenų įrašų

• http://road.issn.org/



ISSN sandara



ISSN suteikimas

• visiems serialiniams leidiniams ir kitiems 

tęsiamiesiems ištekliams, išleistiems, 

leidžiamiems dabar ar numatomiems leisti 

artimiausioje ateityje bet kuria laikmenos forma. 

• kiekvienam serialiniam leidiniui skiriamas tik 

vienas (unikalus) ISSN numeris, kuris vėliau 

nekeičiamas. 



Naujas ar atskiras ISSN būtinas (1):

1. Bet kurio žodžio pridėjimas, pašalinimas, pakeitimas ar 
sukeitimas pirmuosiuose penkiuose antraštės žodžiuose:

Sporto mokslo žinios = ISSN 1392-0324 pakeista į:

Sporto mokslas = ISSN 1392-1401

2. Bet kurio pagrindinės antraštės žodžio pridėjimas, pašalinimas 
ar pakeitimas, kuris keičia antraštės prasmę arba reiškia 
skirtingą dalyką:

Ekonomika ir vadyba = ISSN 1392-8732 pakeista į:

Vadyba = ISSN 1822-3133

3. Kolektyvo vardo, pateikto bet kurioje antraštės vietoje, 
pakeitimai:

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka = ISSN 1648-4215
pakeista į:

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka



Naujas ar atskiras ISSN būtinas (2):

4. Kitas leidėjas leidžia leidinį tuo pačiu pavadinimu:

Vadyba. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2002-.

ISSN 1648-7974

Vadyba. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, 
2005-. ISSN 1822-3133

5. Skirtingiems leidinio pavidalams (spausdintiems, CD-
ROM, internetiniams ir kt.):

Literatūra (Print).Vilnius, 1992-. ISSN 0258-0802

Literatūra [Elektroninis išteklius] (CD-ROM).Vilnius, 2001-.

ISSN 1648-5475

Literatūra [Elektroninis išteklius] (Online).Vilnius, 1992-.

ISSN 1648-1143



Naujas ar atskiras ISSN būtinas (3):

6. Kai leidinys leidžiamas kita kalba:

Aviacija = ISSN 1392-6276

Aviation = ISSN 1648-7788

7. Buvusi priklausoma antraštė tampa nepriklausoma:

Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Geografija = ISSN 
0202-3288 pakeista į:

Geografija = ISSN 1392-1096

8. Serialinis leidinys sudarytas sujungus du ar daugiau kitų 
serialinių leidinių arba suskaldžius į kelis:

Geografija = ISSN 1392-1096 sujungta su:

Geologija = ISSN 1392-110X tapo:

Geologija. Geografija = ISSN 2351-7579



Naujas ar atskiras ISSN būtinas (4):

9. Atskirai leidžiamam leidinio priedui :

Lietuvos istorijos metraštis = ISSN 0202-3342 turi priedą:

Lietuvos Metrikos naujienos = ISSN 1392-3382

10. Jeigu leidinys turi savo teminę antraštę, tai išskirtiniu atveju 
kiekvienam tomui gali būti suteiktas ir kitas kodas – tarptautinis 
standartinis knygos numeris (ISBN):

Architektūra: objektai ir kontekstai = ISSN 2424-3884

T. 1.Architektūros kokybės kriterijai = ISBN 978-609-457-830-4

11. Monografijų serijos antraštei suteikiamas ISSN numeris, o 
atskirai serijos knygai – ISBN numeris:

Acta museologica Lithuanica [Elektroninis išteklius] (Online) = ISSN 
2351-5112

Lietuvos muziejai po 1990 metų (Print) = ISBN 978-609-420-339-8



Pagrindiniai pakeitimai, kai nereikia 

naujo ISSN numerio (1)

1. Pasikeitus leidinio tipologijai, bet nepasikeitus pagrindinei 
antraštei (pvz., leidinys buvo tęstinis mokslo darbų rinkinys, o 
pradėtas leisti kaip monografijų serija):

Acta historica universitatis Klaipedensis = ISSN 1392-4095

2. Žodžio ar žodžių pateikimo pakeitimas (rašybos pakeitimai, 
sutrumpintas žodis arba ženklas ir jo forma, arabiški skaitmenys 
ir romėniški skaitmenys, skaičius arba data ir jų užrašymas 
žodžiais, žodis su brūkšneliu ir be brūkšnelio):

Veterinarijos informacija = ISSN 1648-0643

antr. variantas: Vetinfo

3. Akronimo ar inicialų pakeitimas išsamia forma ir atvirkščiai:

Metų ataskaita = ISSN 1392-4699

antr. variantas: Metinė ataskaita



Pagrindiniai pakeitimai, kai nereikia 

naujo ISSN numerio (2)

4. To paties kolektyvo vardo arba jo gramatinio ryšio bet 
kurioje antraštės vietoje pakeitimas (pvz., kolektyvo vardo 
papildymas, pašalinimas arba pertvarkymas ar varianto 
formos pakeitimas, įskaitant sutrumpinimą):

Studento gidas / Kauno technologijos universitetas = ISSN 
2345-0509

antr. variantas: KTU studento gidas

5. Antraščių eilės tvarkos pakeitimas, jei antraštė yra pateikta 
daugiau negu viena kalba ir, kad antraštė, pasirinkta kaip 
pagrindinė, dar pateikiama kaip gretutinė antraštė:

Business & politics = Verslas ir politika = ISSN 2029-218X

pakeista į:

Verslas ir politika = Business & politics



ISSN Lietuvos agentūra

• Įkurta 1993 m.

• vienintelė institucija Lietuvoje, vykdanti tarptautinę 
standartinę serialinių leidinių numeraciją

• Lietuvoje užregistruota apie 1274 leidėjų, kurie leidžia 
serialinius leidinius, iš kurių 273 leidėjai leidžia 
elektroninius serialinius leidinius

• http://www.lnb.lt./paslaugos/leidejui/registracija-ir-
aptarnavimas

• issnltu@lnb.lt

http://www.lnb.lt./paslaugos/leidejui/registracija-ir-aptarnavimas
mailto:issnltu@lnb.lt


ISSN statistika (1)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9
94

1
9
95

1
9
96

1
9
97

1
9
98

1
9
99

2
0
00

2
0
01

2
0
02

2
0
03

2
0
04

2
0
05

2
0
06

2
0
07

2
0
08

2
0
09

2
0
10

2
0
11

2
0
12

2
0
13

2
0
14

2
0
15

2
0
16

Suteiktų ISSN skaičius per metus



ISSN statistika (2)



ISSN nauda

• kiekvienas serialinis leidinys gali būti identifikuojamas pagal 
vienintelį ISSN numerį;

• ISSN numeris yra vienas pagrindinių elementų vykdant paiešką 
duomenų bazėse, perduodant duomenis, juos atnaujinant;

• ISSN ir jo pagrindu  sudarytas brūkšninis kodas padeda 
greičiau ir efektyviau platinti leidinius ne tik Lietuvoje, bet ir 
tarptautinėje rinkoje;

• ISSN numeris identifikuoja antraštę, todėl yra toks pat svarbus 
kaip ir antraštė, plačiai taikomas bibliotekose užsakant leidinius, 
kontroliuojant apyvartą, aptarnaujant vartotojus;

• ISSN numeris padeda tiksliai nustatyti cituojamo straipsnio 
šaltinį;

• ISSN numeris supaprastina tarpbibliotekinius mainus bei 
suvestinių katalogų sudarymą;

• informacija apie visus Lietuvoje leidžiamus serialinius leidinius, 
turinčius ISSN numerius, skelbiama „ISSN Register“ ir 
platinama įvairių šalių vartotojams.
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