Jak vytáhnout ISBN z čárového kódu
zpracovala Eva Knollová

Máte popsat knihu bez ISBN, na níž je vytištěn čárový kód začínající
978?
Pak vězte, že se nade vši pochybnost jedná o publikaci s ISBN, v níž nakladatel opomněl
vytisknout okem čitelnou podobu mezinárodního standardního čísla knihy (tj. ISBN).

Jaké ISBN knize tedy bylo přiděleno?
Nabízíme vám návod, jak ISBN z čárového kódu odvodit. Omezíme se při tom na českou
knižní produkci. S tou (či slovenskou) máte tu čest, pokud čárový kód začíná 97880.
Začátek číselné řady čárového kódu odpovídá začátku ISBN:

ISBN 978-80-……..
Další spojovník umístíte následovně:1
Následuje-li za 97880 číslo

0 až 17,

umístíte další spojovník za 2. číslici v řadě,
např. ISBN 978-80-00-05600-5.

200 až 549,

umístíte další spojovník za 3. číslici v řadě,
např. ISBN 978-80-257-1969-5.

7000 až 8039,

umístíte další spojovník za 4. číslici v řadě,
např. ISBN 978-80-7027-326-5.

85000 až 88673,

umístíte další spojovník za 5. číslici v řadě,
např. ISBN 978-80-88126-52-2.

900000 až 966943,

umístíte další spojovník za 6. číslici v řadě,
např. ISBN 978-80-907185-3-1.

Poslední spojovník v ISBN patří před poslední ze třinácti číslic čárového kódu a je jím od
zbytku ISBN oddělena tzv. kontrolní číslice.
Tolik tedy k zasvěcenému čtení čárového kódu.

1

ISBN použitá pro příklad můžete zároveň považovat za knižní tipy.
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Bonus:
Pokud nakladatel zapomněl v knize uvést ze zákona povinné údaje o vydavateli, můžete
začátku ISBN (do třetího spojovníku, tj. tzv. identifikátor vydavatele) využít k dohledání toho,
kdo knihu vydal.

Využít k tomu můžete:

a) databázi NAK – adresář nakladatelů v ČR:
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=NAK
Hledání podle „identifikátoru nakladatele“, tzn. číslic ISBN zapsaných až do třetího spojovníku.
Vyhledávání tu funguje, ať už spojovníky napíšete nebo ne.
Pokud se vám jako výsledek hledání zobrazí Author-Publisher (miscellaneous) s e-mailem
isbn@nkp.cz, značí to, že do případného pátrání po vydavateli je vhodné vtáhnout Národní
agenturu ISBN v ČR, kterou nakladatel požádal o jednorázové přidělení ISBN a sdělil jí při té
příležitosti své obchodní jméno / jméno a příjmení a kontaktní údaje.

b) web Mezinárodní agentury ISBN a jejich GRP (Global Register of Publishers):
https://grp.isbn-international.org/
Tam ISBN pište i se spojovníky. Vyhledávání je s nápovědou (našeptávačem). Pozor ale,
údaje jsou aktualizovány s až ročním zpožděním.

Věříme, že po přečtení výše psaného už pro vás čárový kód knih nebude nějaká lecjaká věc.
Pokud vás zajímá něco dalšího z tajů ISBN, ptejte se v Národní agentuře ISBN v ČR na tel.
221 663 306, případně mailem na: isbn@nkp.cz.
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