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ISBN (International Standard Book Number) 
• je medzinárodné štandardné číslo knihy, presne identifikuje knihu, malo by to byť jednoznačné 

číslo (nemali by existovať dve knihy s rovnakým ISBN). Ďalšie vydanie toho istého diela má nové 
číslo ISBN.

• ISBN je špecifikované medzinárodnou normou ISO 2108.

• Každá krajina má svoje identifikačné znaky na začiatku, Slovensko spolu s Českom má číslo 80. 
• ISBN zabezpečuje národná agentúra, na Slovensku to je Slovenská národná knižnica.

• V knihe sa môže vyskytnúť viacero čísel ISBN, pokiaľ ide o viaczväzkové dielo. Jedno číslo je • V knihe sa môže vyskytnúť viacero čísel ISBN, pokiaľ ide o viaczväzkové dielo. Jedno číslo je 
spoločné pre všetky diely a druhé je ISBN konkrétneho zväzku. Stáva sa, že vydavateľstvo sa 
dopustí chyby a všetky zväzky majú iba jedno ISBN, čiže je čiastočne narušená jednoznačnosť ISBN.

ATLASY 
• Publikácie v podobe knihy alebo voľných listov vložených do obalu, ktoré prezentujú stanovenú 

tému prostredníctvom uceleného súboru materiálov netextového charakteru (mapy, obrazy, 
tabuľky, schémy atď.) s menším alebo väčším množstvom textového materiálu, príp. s pomocným 
aparátom (titulná strana, registre a pod.). Napr. atlas máp, atlas dejín v obrazoch, lekárske atlasy 

(anatómia, fyziológia), psychologický výkladový atlas, atlas húb a i.

Knihovnícka a archívna  nomenklatúra nerozlišuje kartografické atlasy !



DATABÁZA ISBN 

Zoznam obchodne nedostupných diel      



KATALÓG SNK      



HĽADANIE ZÁZNAMOV      
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