ISMN

International Standard Music Number
Avsikten med standardmusiknummer är att ge en publikation
en unik identitet. ISMN används för att identifiera musikalier
(noter). Även privatpersoner med egen utgivning kan ansöka
om ISMN. ISMN är inte obligatoriskt, men bibliotek och
musikhandel har på flera sätt stor nytta av att det material de
hanterar är ISMN-märkt. Numret ger inget upphovsrättsligt
eller något annat juridiskt skydd. För att skydda sitt
utgivarnamn eller kontrollera om det är upptaget, kontakta
Bolagsverket. I Sverige administreras systemet av ISBN
Sverige, Kungliga biblioteket.
Användningsområde
Varje separat tillgänglig komponent (artikel) i ett musiktryck
får sitt eget ISMN.
• Artiklar som kan tilldelas ISMN:
Partitur, studiepartitur, klaverutdrag, stämsatser, enskild
stämma som kan fås separat, antologier, andra medier som är
en integrerande del av ett musiktryck (t.ex. en ljudupptagning
som är en av ”stämmorna” i en nutida komposition),
sångtexter, sångböcker (tillsammans med noter), musiktryck i
mikroform, notutgåvor i punktskrift (braille), elektroniska
notpublikationer.
• Följande artiklar ska inte ha ISMN:
Böcker om musik, självständiga ljud- eller videoupptagningar
(inklusive upptagningar på elektroniska
medier), musiktidskrifter, seriella publikationer som
en enhet (i motsats till de enskilda delarna)
Olika utgåvor
Olika produktformer av en publikation (t.ex. inbunden,
häftad, enskilda blad, braille, e-publikation) kräver
separata ISMN. En publikation utgiven på flera språk skall
också skiljas åt med separata ISMN.
Ny upplaga/ny tryckning
Om en ny utgivning av en publikation innebär en
verklig förändring, t.ex. ny bindning, ändrat format,
ny sättning, omarbetning, utvidgning, ny inordning i
serie eller nytt förlag, kräver detta ett nytt ISMN. En
oförändrad utgåva där endast tryckåret och priset har
ändrats, och eventuella stavfel har rättats, får samma
ISMN som den föregående tryckningen.
Ansökan och tilldelning av ISMN
För att erhålla svenskt ISMN måste utgivaren ha en svensk
adress, detta oavsett i vilket land man ämnar sprida
publikationen. Utgivare som uppfyller detta krav kan
kostnadsfritt ansöka om och hämta ut ISMN via ISBN

Sveriges webbtjänst.
Numrets uppbyggnad och placering
Ett ISMN ska alltid inledas med bokstäverna ”ISMN” när det
trycks i publikationen. Själva numret delas upp i element som
åtskiljs med bindestreck eller mellanrum.
Här är ett exempel på hur ett ISMN är uppbyggt:
ISMN 979-0-706871-13-4
1 Prefix – alla ISMN inleds med prefixet 979-0
2 Förlagsbeteckning – identifierar förlaget (706871)
3 Artikelbeteckning – identifierar en utgåva av ett
verk och de olika artiklar det består av (13)
4 Kontrollsiffra – är en siffra som används för att verifiera
numrets riktighet (4)
Alla siffror i ett ISMN måste tryckas i publikationen och
numret ska alltid svara mot den förlagsbeteckning som uppges.
Ett ISMN kan användas endast en gång och utgör en
identifikationsbeteckning för musiktrycket. Numret skall
tryckas på baksidan av ett partitur eller en stämma och om
möjligt även tillsammans med copyrightuppgiften.
Streckkoder
Streckkodssystemet har tillkommit för att skapa en standard för
varuhantering i handeln. Det 13-siffriga ISMN-numret är
identiskt med organisationen GS1:s-artikelnummer GTIN-13.
Artikelnumret uttrycks med en streckkod (EAN-13) för att bli
maskinläsbart. ISBN Sverige tillhandahåller inte streckkoder.
Om du eller ditt tryckeri inte kan framställa streckkoder ber vi
dig kontakta en streckkodsleverantör eller söka på internet efter
kostnadsfria streckkodstjänster. För mer information se
Streckkodsmärkning.
Andra standardnummersystem
• ISBN (International Standard Book Number) tilldelas
publikationer av monografisk karaktär som inte är musikalier.
ISBN Sverige administrerar ISBN.
• ISSN (International Standard Serial Number) är ett
nummersystem som tilldelas fortlöpande resurser, såsom
tidskrifter, dagstidningar och årsböcker. Vissa fortlöpande
resurser kan ha både ISSN och ISBN. Kontakta ISSN Sverige
på Kungliga biblioteket för mer information.
• URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliographic
Number) är en unik och permanent identifikator för
elektroniska resurser på internet och används exempelvis av
organisationer såsom lärosäten. URN:NBN administreras av
handläggarna för e-plikt.

Pliktexemplar
Användning av ISMN har inget samband med
leveransskyldigheten av pliktexemplar. För information om
pliktexemplar, se sidorna om pliktleverans på Kungliga
bibliotekets webbplats.

För information & kontaktuppgifter, se:
ISBN-Sverige
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Kungliga biblioteket
Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och
tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för
forskning och samhällsutveckling samt har nationell
överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan enligt
uppgifter i förordning (2008:1421) med instruktion för
Kungliga biblioteket.

