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Dlaczego elektroniczny ISBN?

Elektroniczny serwis nadawania ISBN to nowocze-
sna aplikacja online, której logika i funkcjonalności 
wynikają z międzynarodowych uregulowań oraz 
specyfikacji powszechnie wykorzystywanego na 
świecie formatu opisu publikacji ONIX, opracowa-
nego przez międzynarodowe konsorcjum EDItEUR. 
Założenia funkcjonalne projektu, realizujące także 
postulaty polskich wydawców, zostały przygoto-
wane przez Bibliotekę Narodową. 

Serwis ma przede wszystkim usprawnić i unowo-
cześnić obecne procedury przyznawania numerów. 
Wydawcy będą mogli ograniczyć czas poświęcany 
na występowanie o kolejne pule numerów ISBN 
oraz przekazywanie informacji o numerach wyko-
rzystanych. Dzięki podstawowym funkcjonalno-
ściom serwisu wydawca będzie mógł traktować 
serwis elektronicznego nadawania ISBN jako 
miejsce zarządzania swoją produkcją wydawniczą.

Poza tym wydawcy będą mogli bezpłatnie pobrać 
kod kreskowy i kod QR w postaci graficznej, który 
będzie odsyłał do stabilnego adresu URL, zawiera-
jącego kompletny zestaw metadanych w formacie 
ONIX. 

Wszyscy zainteresowani rynkiem książki – księ-
garze, dystrybutorzy, hurtownicy, bibliotekarze 
– otrzymają pełniejszą informację o pozycjach 
wydawanych w Polsce. I wreszcie czytelnicy w 
jednym miejscu znajdą informacje o interesujących 
ich publikacjach.

Co to jest ISBN?

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – 
ISBN (International Standard Book Number) służy 
do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawa-
nych przez niego wydawnictw zwartych.

Informacja o przydzielonych numerach oraz 
nazwie i adresie wydawcy przekazywana jest do 
International ISBN Agency w Londynie. Jest rów-
nież dostępna publicznie w ośrodkach informacji 
bibliotecznej.

Przynależność do serwisu numeracji ISBN jest 
dobrowolna, a przydział numerów ISBN jest bez-
płatny.

Chociaż nadawanie numerów ISBN nie jest obo-
wiązkowe, to niektóre firmy dystrybucyjne ich 
wymagają i mogą odmówić przyjęcia do sprzedaży 
książki bez numeru ISBN. 

Na podstawie identyfikatorów nadanych wydaw-
com przez Bibliotekę Narodową powstaje Baza 
ISBN, która zawiera najpełniejsze dane teleadreso-
we polskich wydawców, a dzięki powstaniu nowego 
serwisu elektronicznego zostanie ona uzupełniona 
o informacje o pozycjach wydawanych w Polsce. 

Typy publikacji, którym nadaje się ISBN 

• drukowane książki i broszury
• publikacje w języku Braille’a
•  publikacje o określonym zakończeniu, których 

wydawca nie zamierza kontynuować lub regularnie 
aktualizować 

• mapy
•  filmy edukacyjne i instruktażowe, wideo i prze-

zrocza
•  audiobooki  

•  publikacje elektroniczne zarówno na nośnikach 
fizycznych, jak i dostępne online

•  cyfrowe kopie drukowanych publikacji  
książkowych

• publikacje w postaci mikroform
•  oprogramowanie edukacyjne lub instruktażowe
• publikacje multimedialne

Więcej o numerach ISBN
• Pytania o ISBN 
• Standard ISBN (omówienie po polsku)
• Oficjalny podręcznik ISBN Agency
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Serwis e-ISBN został opracowany przez Bibliotekę Narodową i wykonany przez Instytut Książki,  
przy współpracy Laboratorium EE oraz studia Huncwot.

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/start/poco.html
http://bn.org.pl/download/document/1259577324.pdf
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual


Na stronie głównej serwisu e-ISBN 
zamieszczone są podstawowe wskazówki:

• Pytania o ISBN – najczęściej zadawane pytania 
i odpowiedzi.

• Nowoczesne standardy metadanych – dlaczego 
warto publikować metadane publikacji oraz  

informacji o publikacjach.
• Automatyczna wymiana danych – jak połączyć 
własną bazę danych z serwisem, jak pobrać infor-
macje z serwisu e-ISBN. 

Rejestracja odbywa się w dwóch krokach: 

Po pierwsze, na stronie głównej 
należy wybrać przycisk Zacznij korzystać z serwisu
 i rozpocząć proces rejestracji.

Po drugie, po wypełnieniu formularza rejestracyj-
nego i przesłaniu podpisanego wniosku admini-
strator serwisu sprawdzi wszystkie dane i aktywuje 
konto.

Proces rejestracji jest odmienny dla:

• 
•   

działalność wydawniczą

Jak się zarejestrować
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Do zakończenia procesu rejestracji i przyznania puli numerów ISBN zostały tylko trzy kroki:

• uzupełnienie danych rejestrowych, adresowych i kontaktowych wydawcy
• wybór odpowiedniej puli numerów ISBN
• pobranie, podpisanie i przesłanie wniosku do serwisu

Osoba lub firma rozpoczynająca  
działalność wydawniczą

UWAGA: na podany adres e–mail zostanie wysłany 
link aktywacyjny. 
Należy go kliknąć, żeby przejść do kolejnego  
etapu rejestracji

UWAGA: hasło musi mieć przynajmniej:

• siedem znaków
• jedną wielką literę
• jedną cyfrę

Formularz rejestracyjny
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Instrukcja rejestracji dla wydawców
posiadających już numery ISBN
na stronach 12-16



Krok 1 – Dane wydawcy

W pierwszej części formularza należy podać Dane rejestrowe wydawcy.

Należy również dodać imprinty, czyli marki wydawnicze, pod którymi wydawca 
publikuje określony rodzaj wydawnictw.  

Imprint to nazwa wydawcy podana na publikacji, może być inna niż pełna, oficjalna 
nazwa, ale może też być tożsama z nazwą pełną, oficjalną. Wydawca może dodać
w serwisie e-ISBN kilka imprintów, czyli nazw, pod którymi publikuje książki.

Po wybraniu przycisku dodaj imprint można wpisywać kolejne marki wyda-
wnicze, które pojawią się na pasku poniżej.

Druga część obejmuje dane adresowe wydawcy oraz rok założenia.

Jeżeli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby wydawcy, należy 
zaznaczyć odpowiednie pole  i uzupełnić dane.
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Krok 1 – Dane wydawcy

W trzeciej części formularza należy podać dane kontaktowe:

•  dane osoby upoważnionej do reprezentowania wydawcy, która później będzie 
podpisywać formularz rejestracyjny

•  dodatkowe dane wydawnictwa – numer telefonu, adres e–mail czy adres stro-
ny internetowej

• osoba do kontaktu z serwisem e-ISBN

UWAGA:  można podać kilka osób , kilka numerów telefonów do wydawnictwa, 
czy adresów stron internetowych. 

Formularz należy zapisać i przejść  
do kolejnego kroku.

Jak się zarejestrować I 7



Krok 2 – Pula numerów ISBN

Rejestrujący się wydawca może wystąpić o pulę składającą się z 10, 100 lub 
1000 numerów ISBN.

Dla małych wydawców i podmiotów 
rozpoczynających działalność wyda-
wniczą przeznaczona jest pula  
z 10 numerami. 

Po wybraniu odpowiedniej puli, formularz należy zapisać i przejść  
do ostatniego kroku.

Można również wrócić do etapu poprzedniego i uzupełnić lub poprawić  
dane wydawcy.
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Krok 3 – Wniosek o wydanie puli numerów ISBN

Przed złożeniem wniosku o przyznanie puli numerów trzeba sprawdzić popraw-
ność wprowadzonych danych. Serwis generuje podgląd wniosku, który zostanie 
przesłany do Biblioteki Narodowej.

Na tym etapie można wrócić do edycji danych i nanieść ewentualne poprawki.

Jeżeli wniosek jest wypełniony poprawnie, należy zapoznać się z regulaminem 
serwisu e-ISBN i zasadami przyznawania numerów i zaakceptować
 postanowienia.

W serwisie e-ISBN gromadzone są również dane o nakładach  
Służą one przede wszystkim organizacjom zbiorowego zarządzania, 
które na ich podstawie obliczają wysokość opłat repartycyjnych. 
Wyrażenie zgody na gromadzenie, przekazywanie i upublicznianie danych 
o nakładach nie jest obowiązkowe

Jak się zarejestrować I 9

publikacji.

jego 



Krok 3 – Wniosek o wydanie puli numerów ISBN

Na podstawie wprowadzonych danych zostanie wygenerowany wniosek w for-
macie PDF, który należy pobrać, wydrukować i podpisać.

Następnie zeskanować i wgrać do serwisu.

Przykładowy wniosek

Jak się zarejestrować I 10



Serwis wyświetli komunikat o poprawnym wgraniu wniosku,  
a naciśnięcie przycisku Zakończ rejestrację  kończy proces rejestracji. 

UWAGA: jest to ostatni moment, kiedy można poprawić dane, ponownie  
pobrać wniosek i raz jeszcze wgrać do serwisu jego skan.

Krok 3 – Wniosek o wydanie puli numerów ISBN

Wniosek zostanie zweryfikowany i po jego akceptacji  
przyznana pula numerów ISBN będzie aktywna.

Po zalogowaniu w serwisie e-ISBN można rozpocząć 
nadawanie numerów ISBN konkretnym publikacjom

Jak się zarejestrować I 11



Wydawca z identyfikatorem ISBN

Początek procedury to podanie numeru ISBN 

 

dowolnej wydanej przez siebie pozycji.

 

Następnie należy potwierdzić, że reprezentuje się 
danego wydawcę.

Należy podać wszystkie 
dane wymagane do rejestracji 
konta i późniejszej aktywacji  

UWAGA: na podany 
adres e-mail zostanie 
wysłany link aktywacyjny.

Należy go kliknąć, żeby 
przejść do kolejnego 
etapu rejestracji.

UWAGA: hasło musi 
mieć przynajmniej:
• siedem znaków
• jedną wielką literę
• jedną cyfrę
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Formularz rejestracyjny Instrukcja rejestracji dla nowych wydawców

nieposiadających jeszcze numerów ISBN
na stronach 5-11



W pierwszej części formularza należy podać Dane rejestrowe wydawcy.

Należy również podać imprinty, czyli marki wydawnicze, pod którymi wydawca 
publikuje określony rodzaj wydawnictw.

 

Po wybraniu przycisku dodaj imprint można wpisywać kolejne marki wyda-
wnicze, które pojawią się na pasku poniżej.

Krok 1 – Dane wydawcyPo kliknięciu na przesłany link konto w serwisie zostanie założone i aktywowane.
Należy je jeszcze odpowiednio skonfigurować. 

Do zakończenia procesu rejestracji i przyznania puli numerów ISBN zostały 
tylko trzy kroki:

• aktualizacja danych rejestrowych, adresowych i kontaktowych wydawcy
•  wybór odpowiedniej puli numerów ISBN lub przeniesienie niewykorzystanych 

numerów ISBN do serwisu
• pobranie, podpisanie i przesłanie wniosku do serwisu

Konfiguracja konta

Po zalogowaniu do serwisu rozpoczyna się 
proces konfiguracji konta.

Jak się zarejestrować I 13

Imprint to nazwa wydawcy podana na publikacji, może być inna niż pełna, oficjalna 
nazwa, ale może też być tożsama z nazwą pełną, oficjalną. Wydawca może dodać 
w serwisie e-ISBN kilka imprintów, czyli nazw, pod którymi publikuje książki.



Druga część obejmuje dane adresowe wydawcy oraz rok założenia. Są one 
wstępnie uzupełnione, ale należy je sprawdzić i ewentualnie poprawić.   
W przypadku osób fizycznych serwis nie uzupełnia wstępnie danych, 
ze względu ochronę danych osobowych.

Jeżeli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby wydawcy, należy 
zaznaczyć odpowiednie pole  i uzupełnić dane.

Krok 1 – Dane wydawcy

W trzeciej części formularza należy podać dane kontaktowe:

•  dane osoby upoważnionej do reprezentowania wydawcy, która później będzie 
podpisywać formularz rejestracyjny

•  dodatkowe dane wydawnictwa – numer telefonu, adres e-mail czy 
adres strony internetowej

• osoba do kontkatu z serwisem e-ISBN

UWAGA: można podać kilka osób , kilka numerów telefonów do wydawnictwa
czy adresów stron internetowych. 

  

Jak się zarejestrować I 14

Formularz należy zapisać i przejść
do kolejnego kroku.



Krok 2– Pule numerów ISBN

Na tym etapie rejestracji wydawca może:

• wystąpić o nową pulę , składającą się z 10, 100 lub 1000 numerów ISBN lub
• wnieść do serwisu  niewykorzystane numery ISBN z posiadanej już puli. 

Wniosek o wydanie nowej puli numerów ISBN

Po wybraniu odpowiedniej puli, formularz należy zapisać i przejść  
do ostatniego kroku. Można również wrócić do etapu poprzedniego
uzupełnić lub poprawić 

 

dane wydawcy.

Kolejne etapy zostały szczegółowo opisane na stronie 16.

 

 

przycisk 

Pulę można wnosić zakresami  za pomocą przycisku Dodaj zakres .

Po dodaniu pierwszej puli wydawca ma 

UWAGA

trzy możliwości:

•  wnosi kolejną pulę, jeżeli posiada ich więcej i chce przenieść wolne numery 
do serwisu – przycisk Wnieś kolejną pulę

• rezygnuje z dodania puli – przycisk Usuń pulę

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko błędnego wniesienia 
wykorzystanych już numerów jako wolnych. Prosimy wnosić niewykorzy-
stane numery tylko, jeśli istnieje pewność co do poprawności ich zakresów.
W serwisie e-ISBN można wnieść wszystkie wolne numery ISBN, 
nawet jeśli zakres obejmuje tylko jeden wolny numer.

W dotychczasowej dokumentacji wydawcy posiadają wydruki z numerami 
ISBN ułożonymi w kolumnach i wierszach. Kolejność numerów ISBN 
przebiega zgodnie z układem wierszy, a nie kolumn.

Część wydawców rozcinała wydruki z numerami ISBN w podziale na 
kolumny i rozdzielała je pomiędzy redakcje lub nadawała numery ISBN 
w układzie pionowym (wbrew numeracji). Konsekwencją takiego 
postępowania jest poszatkowanie puli ISBN.

 

 

• zapisuje formularz i przechodzi do ostatniego kroku konfiguracji konta
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Przeniesienie niewykorzystanych numerów ISBN

Z rozwijanej listy trzeba wybrać jedną z pul wydawcy i kliknąć 
Wnieś pulę . 



Przykładowy wniosekKrok 3 – Zakończenie rejestracji

Serwis wygeneruje wniosek o rejestrację, w którym zawarte będą dane 
 wydawcy oraz informacja o wnoszonych numerach ISBN.

Należy go wydrukować, podpisać, zeskanować i wgrać do serwisu. 

Serwis wyświetli komunikat o poprawnym wgraniu wniosku, a naciśnięcie 

 

przycisku Zakończ rejestrację kończy proces konfiguracji konta. 

UWAGA: jest to ostatni moment, kiedy można ponownie  
pobrać wniosek i raz jeszcze wgrać do serwisu.

Wniosek zostanie zweryfikowany i po jego akceptacji  
wniesione zakresy numerów ISBN będą aktywne.

Po zalogowaniu w serwisie e-ISBN, można będzie rozpocząć 
nadawanie numerów ISBN  konkretnym publikacjom.
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Jak wygląda praca w aplikacji

 

Informacja o bieżącej
puli numerów ISBN
z podstawową statystyką 
ich wykorzystania

 

Przyciski pobierz i wgraj
umożliwiają odpowiednio 
eksport aktywnej puli 
oraz import do serwisu 
metadanych publikacji

 

Pole publikacji, dla której 

 

Zestawienie numerów
to lista wszystkich numerów 
w danej puli, niezależnie od 
ich statusu (wykorzystane, 
zarezerwowane, dostępne). 
Zestawienie można przeszu-
kiwać filtrować (status numeru, 
rodzaj produktu, data wydania)
i sortować.

Jak wygląda panel wydawcy I 17

nadawany będzie numer ISBN
pozwala na wybór jednego 
z trzech podstawowych 
rodzajów produktu

Menu główne serwisu



Jak nadawać numery ISBN

Użytkownik serwisu ma dwie możliwości przypisywania numerów ISBN:

• pracę online
• pracę offline - we własnym systemie (s. 32)

W pierwszym kroku wydawca określa rodzaj produktu, na który nadaje ISBN.

Po wybraniu rodzaju produktu i zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz i przejdź dalej

 

serwis wyświetli nowy ekran, gdzie należy określić typ publikacji.

Po wybraniu jednego z sześciu typów publikacji serwis wyświetli nowy ekran, 
służący do przypisania numerowi ISBN podstawowych metadanych.

Publikacja jednoelementowa

Praca online – opis skrócony

Jak nadawać numery ISBN I 18

Do wyboru ma 3 możliwości: publikację jednoelementową, publikację złożoną
i kolekcję publikacji. 



Przykład opisu skróconego

Jeżeli wydawca wcześniej dodawał publikację 
o podobnych cechach, może skopiować jej opis

Dane osobowe należy wybierać z listy podpowiedzi (z datami), 
lub wpisywać samodzielnie w szyku: nazwisko, imię  

Jak nadawać numery ISBN I 19

Aby zgłosić wykorzystanie numeru i udostępnić metadane 
w bazie e-ISBN należy podać podstawowe dane bibliograficzne.

Do roboczego przypisania numeru ISBN wystarczy podanie tytułu 
oraz określenie formy fizycznej produktu.



Po zapisaniu wersji roboczej dla numeru ISBN pojawi się on w części Twoje  
numery ISBN, z czerwoną ikoną. Zawsze można wrócić do edycji danych
i wprowadzić ewentualne poprawki lub uzupełnienia. 

Druga możliwość to zgłoszenie wykorzystania numeru. Wydawca może 
określić, w którym momencie informacje o produkcie będą ogólnie dostępne 
(w dniu nadawania numeru, w dniu publikacji, w innym, wybranym dniu). 

Serwis wyświetli okno dialogowe, które pozwala na pobranie kodu kreskowego 
dla publikacji oraz kodu QR, który odsyła do pełnego opisu w formacie ONIX 3.0.  
Z tego okna można również przejść do uzupełnienia pełnego opisu handlowego 
produktu.

Po zgłoszeniu wykorzystania numeru zmieni 
się ikona w części Twoje numery ISBN (kolor 
zielony) oraz liczby wskazujące na wykorzy-
stanie numerów z danej puli.
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Wydawca może również w późniejszym terminie uzupełnić dane publikacji, 
zmienić datę upublicznienia opisu i pobrać kody kreskowy i QR.

Kolejny przykład to nadanie numeru ISBN audiobookowi na płycie CD.

Po wyborze tej formy produktu i jego zapisaniu należy podać podstawowe cechy 
– analogicznie do publikacji książkowej. To znaczy uzupełnić pola:

• imprint
• tytuł
• autor / autorzy
• formy (np. płyta CD-Audio), można podać kilka cech
• typ i numer wydania
• język wydania
•  jeżeli produkt jest częścią serii lub kolekcji,  

można jej dane podać również w tym miejscu
• planowana data wydania

Zasadnicza różnica dotyczy pola forma, 
ponieważ lista dostępnych opcji zależy 
od rodzaju produktu / publikacji.
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Publikacja złożona

Przypisanie numeru ISBN publikacji złożonej wymaga uprzedniego nadania 
numerów ISBN elementom

Pamiętaj, że publikacja złożona musi posiadać co najmniej jeden element
oznaczony numerem ISBN, innym niż ISBN publikacji złożonej!

, które wchodzą w jej skład. 

Przykład opisu podstawowych cech publikacji złożonej

Numery ISBN publikacji, 
które wejdą w skład zestawu
Przycisk dodaj przypisuje
dany numer i  pozwala 
dodać kolejny.

Oprócz elementów, którym 
wcześniej nadano numer 
ISBN do opisu publikacji 
złożonej można dodać 
inne produkty. 

Podobnie jak w przypadku
publikacji pojedynczej, 
zgłoszenie wykorzystania 
numeru wymaga podania 
daty upublicznienia infor-
macji o produkcie oraz 
pozwala na pobranie kodu 
kreskowego i kodu QR.
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Kolekcja

Nadanie numeru ISBN kolekcji  wymaga wypełnienia jedynie trzech pól:

• tytułu kolekcji
• imprintu
• planowanej daty wydania pierwszego tomu kolekcji

Zgłoszenie wykorzystania numeru wymaga podania daty upublicznienia infor-
macji o produkcie oraz pozwala na pobranie kodu kreskowego i kodu QR.

Podczas nadawania numerów ISBN poszczególnym tomom lub częściom kolekcji
należy wybrać z listy rozwijanej opcję Produkt w kolekcji z ISBN i dodatkowo podać
tytuł, numer tomu lub części oraz numer ISBN kolekcji.
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Praca online – opis pełny

ONIX to skrót pochodzący od terminu ONline Information eXchange, co po polsku 
można oddać przez termin Wymiana Informacji Online. 

Specyfikacja ONIX została stworzona jako międzynarodowy standard opisu pro-
duktów wydawniczych przez konsorcjum EDItEUR. Obejmuje wszystkie środowi-
ska wydawnicze i ich potencjalnych kontrahentów oraz wszelkie typy produktów 
opartych na tekście, w szczególności książki i produkty pokrewne (ONIX for 
Books) oraz czasopisma i periodyki naukowe (ONIX for Serials). 

Specyfikacja obejmuje także najnowsze cyfrowe formy produktowe znacznie 
odbiegające od drukowanych pierwowzorów (aplikacje, platformy, bazy tekstów). 

ONIX służy do automatycznej wymiany informacji o publikacjach pomiędzy  
wydawcami, pośrednikami, hurtowniami i księgarniami tradycyjnymi, agregato-
rami i sprzedawcami online, wyszukiwarkami, instytucjami naukowymi, biblio-
tekami itp. Technicznie rzecz biorąc ONIX to darmowa specyfikacja, która jest 
podstawą do automatycznej komunikacji server-to-server. 

Co to jest ONIX

Więcej o specyfikacji ONIX
• pełna informacja o specyfikacji 
• strona konsorcjum EDItEUR

Formularz pełnego opisu pozwala Wydawcy opublikować w bazie e-ISBN
wzorcowe metadane publikacji w formacie ONIX 3.0. 

Formularz składa się z czterech bloków, które wydawca uzupełnia w następują-
cej kolejności:

• opisu fizycznego
• opisu bibliograficznego
• opisu marketingowego
• opisu powiązań
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Opis fizyczny

W pierwszym bloku wydawca podaje cechy fizycz-
ne, opis zawartości i określa prawa do korzystania 
z publikacji elektronicznej on-line.

W przypadku książki może określić:

• typ wydania
• cechy okładki
• dodać opis słowny
• podstawową zawartość
• podać objętość
• podać fizyczne wymiary
• określić licencję dla publikacji elektronicznej

on-line

Każda forma publikacji ma specyficzny dla siebie 
zestaw cech przypisany do odpowiednich pól for-
mularza pełnego opisu.
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Opis bibliograficzny

W kolejnym bloku wydawca uzupełnia dane 
bibliograficzne wydawanej pozycji

W przypadku książki formularz składa się z kilku 
bloków, które dotyczą:

•  tytułu, w tym tytułów złożonych 

• podkolekcji lub podserii
• kolekcji lub serii

•  twórców (autorów i współtwórców)
• wydania 

• daty wydania 

• języka wydania
• wydawcy i instytucji współpracujących
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Opis marketingowy

Kolejny blok to opis marketingowy, gdzie m.in. 
można zamieścić tekst promocyjny czy noty 

 

biograficzne.

Formularz składa się z kilku bloków, które dotyczą: 

•  okładki (możliwość wgrania pliku)
• spisu treści
• tekstu promocyjnego
• noty biograficznej
•  dodatkowego opisu (np. fragmentu recenzji 

 

czy rekomendacji)
•  nakładu (jeżeli wydawca podczas rejestracji 

 

zgodził się na podawanie danych)
• dystrybutora

•  ceny 

 

 
UWAGA: wypełnianie wszystkich poniższych pól opisu 
marketingowego jest dobrowolne.

• kategorii tematycznej
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Pole nakład jest dostępne, jeżeli wydawca podczas 
rejestracji zgodził się na udostępnianie danych 
o nakładach i dodrukach.

Opis powiązań

Ostatni blok to opis powiązań, gdzie można podać 
identyfikator ISTC  utworu związanego z daną 
publikacją oraz dodatkowe numery identyfikacyjne 
(np. DOI i ISMN). Ważną informacją jest określenie 
alternatywnej formy produktowej dostępnej 
w ofercie Wydawcy.  
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Podsumowanie opisu publikacji

Po uzupełnieniu i zapisaniu informacji we wszyst-
kich czterech blokach, serwis ISBN pokaże podsu-
mowanie wprowadzonych danych.

Wydawca ma dwie możliwości: zakończyć edycję 
i przejść do listy numerów ISBN lub powrócić do 
edycji opisu, żeby informację poprawić lub uzupełnić.  

Przykład podsumowania
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Praca offline

Ten tryb pracy przeznaczony jest dla wydawców, 
którzy posiadają własne systemy do zarządzania
produkcją wydawniczą i mogą wyeksportować
metadane swoich publikacji w postaci arkusza 
kalkulacyjnego (np. XLS lub ODS) lub pliku XML 
w formacie ONIX 3.0.

 

 

Przyciski pobierz i wgraj umożliwiają odpowiednio 
pobranie numerów ISBN z aktywnej puli oraz wgranie 
do serwisu opisów poszczególnych publikacji. 

W formularzu roboczym opisujemy numery ISBN.

Wyeksportowany plik XLS puli numerów zawiera 
trzy arkusze:

Pierwszy arkusz służy do wprowadzania danych, 
a drugi i trzeci zawiera instrukcję obsługi.

•  kolorem czerwonym oznaczone są kolumny
wypełniane przez serwis (użytkownik nie może 
ich edytować)

• kolor żółty to pola obowiązkowe do uzupełnienia
• kolor niebieski oznacza pola nieobowiązkowe.

Po wypełnieniu formularza wydawca importuje go 
do serwisu i w ten sposób uzupełnia informację 
o poszczególnych pozycjach wydawniczych. 
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Eksport danych z serwisu

Arkusz Formularz roboczy zawiera w formie tabeli pola opisu skróconego publikacji 

Arkusz Jak wypełnić formularz z dokładnymi wskazówkami  wprowadzania danych

Import danych do serwisu



Drugi blok umożliwia zarządzanie użytkownikami aplikacji – edycję danych zare-
jestrowanych użytkowników oraz dodawanie kolejnych.

Jak zarządzać profilem wydawcy

Profil wydawcy zawiera i pozwala zarządzać informacjami o: 

• przyznanych pulach i stopniu ich wykorzystania
• użytkownikach aplikacji i ich uprawnieniach
• danych wydawnictwa
• danych osobowych

Ponadto wyświetla historię zmian danych oraz umożliwia ustawienie 
automatycznej wymiany danych między serwisem ISBN a bazą danych 
wydawcy.

Pierwszy blok wyświetla informację o przyznanych pulach, ich wykorzystaniu 
oraz pozwala pobrać potwierdzenie przyznania puli w formacie PDF. 
Plik PDF z numerami ISBN można pobrać z ekranu Pule ISBN za pomocą 
funkcji Pobierz.

Pozwala również na wystąpienie o kolejną pulę – przycisk Pobierz nową pulę.

 
.
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Przycisk Dodaj nowego użytkownika otwiera okno, w którym należy wpisać 
odpowiednie dane i przyznać prawa do edycji odpowiednich części serwisu.

W polu Nowy użytkownik należy podać adres e-mail, który będzie wykorzysty-
wany do logowania w serwisie

Po zapisaniu zmian, na liście użytkowników pojawi się nowa osoba. Jej dane 
można edytować, zmieniać poziom dostępu lub zupełnie usunąć z serwisu.

W polu edycji danych można 
określić poziom uprawnień  
poszczególnych użytkowników. 
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Trzeci blok służy do zarządzania danymi teleadresowymi wydawnictwa oraz innymi informacjami podanymi podczas rejestracji.

Edycja danych osobowych pozwala 
na zmianę informacji o osobie 
upoważnionej do reprezentowania 
wydawcy oraz dodania lub zmiany 
danych osób odpowiedzialnychza 
kontakty.

Formularze są dokładnie opisane w części „Formularz rejestracyjny” (s. 14)..

Edycja danych wydawnictwa umożliwia zmianę danych rejestrowych wydawcy 
oraz danych adresowych.
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Automatyczna wymiana danych

Wymiana informacji z serwisem e-ISBN obejmuje 
dwie niezależne grupy użytkowników. Pierwsza i 
podstawowa to zarejestrowani wydawcy, którzy 
mogą prowadzić katalog swojej produkcji wy-
dawniczej. Druga to wszyscy zewnętrzni odbiorcy 
danych, którzy w jednym miejscu i bezpłatnie mogą 
pobrać codziennie aktualizowaną bazę polskich 
publikacji generowaną z serwisu e-ISBN.

Integracja z serwisem e-ISBN – dla wydawców

Zarejestrowany użytkownik może wymieniać 
informacje z serwisem e-ISBN w sposób automa-
tyczny, półautomatyczny lub ręcznie - korzystając 
z aplikacji.

1. Praca w aplikacji jest przeznaczona dla najszer-
szego w Polsce grona małych i średnich wydaw-
ców, którzy nie utrzymują własnych systemów 
zarządzania wydawnictwem i nie wymagają inte-
gracji własnego systemu z serwisem e-ISBN. 

2. Automatyczna integracja z serwisem e-ISBN 
jest przeznaczona dla tych wydawców, którzy we 
własnym zakresie lub za pośrednictwem firm 
zewnętrznych są w stanie dostarczyć do serwisu 
e-ISBN opis swoich książek w formacie ONIX 3.0 
zgodnie ze wymaganiami serwisu e-ISBN.

Wydawca po zalogowaniu się do serwisu w sekcji 
Automatyczna wymiana danych podaje stały URL, 
pod którym umieszcza opisy swoich publikacji w 
standardzie ONIX 3.0. Serwis e-ISBN będzie pobie-
rał wszystkie metadane publikacji zamieszczone 
pod wskazanym adresem.

Jeżeli w źródłowym pliku XML ONIX 3.0 Wydawca 
nie określa daty wydania oraz daty upublicznienia 
opisu, domyślnie informacja o publikacji nie będzie 
dostępna publicznie. W takim wypadku, w celu 
upublicznienia opisu, należy w aplikacji „ręcznie” 
zgłosić wykorzystanie numeru ISBN. 

3. Półautomatyczna integracja jest przeznaczona 
dla tych wydawców, którzy nie chcą korzystać ze 
specyfikacji ONIX 3.0 i integracji automatycznej, 
ale mogą z własnej bazy wyprowadzić metadane 
opisujące poszczególne publikacje do wymaga-
nej przez serwis e-ISBN postaci formularza XLS 
i następnie wgrać go z dowolną liczbą rekordów 
z danej puli numerów.

Wydawca z serwisu e-ISBN pobiera pulę numerów 
w pliku XLS, następnie uzupełnia go i wgrywa do 
serwisu e-ISBN. 

Integracja z serwisem e-ISBN –  
dla użytkowników zewnętrznych

Serwis e-ISBN podaje do publicznej wiadomości 
wyłącznie opisy tych numerów ISBN, które zostały 
upublicznione przez wydawców jako zapowiedzi 
wydawnicze lub informacje o publikacjach dostęp-
nych na rynku.

Baza w formacie ONIX 3.0 obejmująca metadane 
publikacji oznaczonych numerami ISBN jest 
dostępna bezpłatnie do publicznej wiadomości  
pod adresem: https://baza.e-isbn.pl.

Baza teleadresowa wydawców obejmująca 
dane rejestrowe (poza danymi osobowymi)
dostępna bezpłatnie do publicznej wiadomości 
pod adresem: https://wydawcy.e-isbn.pl
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Stały URL, pod którym wydawca umieszcza opisy swoich 

Wydawca w każdej chwili 
ma możliwość zmiany 
swojej decyzji dotyczącej 
udostępniania informacji 
o nakładach i dodrukach.

publikacji w standardzie ONIX 3.0

Serwis e-ISBN będzie pobierał z niego dane  do własnej bazy. 

Link, z którego można pobrać plik XML w formacie 
ONIX 3.0 z listą publikacji, którym wydawca nadał 
numer ISBN. 

.

Fragment przykładowego pliku XML.
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Serwis e-ISBN umożliwia synchronizację danych w XML ONIX 3.0. Wszystkie 
ogłoszone publicznie opisy publikacji Wydawcy są dostępne pod unikalnym
adresem URL generowanym przez serwis. Wydawca ma również możliwość 
wskazania URL, z którego serwis e-ISBN będzie co 12 godzin pobierał dane. 
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