Як отримати номер ISSN?
1. Зайдіть на сайт Міжнародного центру ISSN: http://www.issn.org/
2. В головному меню оберіть вкладку «Requesting an ISSN» (сторінка
http://www.issn.org/2-22652-Requesting-an-ISSN.php)

3. Далі оберіть Запрос на присвоение ISSN і ознайомтеся з інструкцією

4. Оберіть країну в залежності від першого місця публікації, позначеного
у виданні.
Якщо навпроти вибраної країни є посилання «Contact Centre», Вас
буде перенаправлено до відповідного Національного центру.

Якщо зазначено посилання «Submit Request» (як у випадку з Україною),
Вам буде запропоновано заповнити WEB-форму, яка обробляється
безпосередньо у Міжнародному центрі ISSN.

5. Уважно заповніть запропоновану WEB-форму.
Ця процедура складається з 3-х кроків.
Крок 1: Введення метаданих, які стосуються видання. Усі поля,
позначені червоною зірочкою, потрібно обов'язково заповнити!

(*) Title of the publication
Якщо назва видання кирилична, то в цьому полі потрібно зазначити її
транслітерацію

Title of the publication in original characters
Оригінальна назва видання

Other titles appearing on the publication
Інші назви видання

(*) Name of the publisher
Назва видавця (транслітерована)

(*) City of Publication
Місце видання (транслітероване)

(*) Country code
(Встановлюється автоматично)
UKR

(*) Status of Publication
Для нових видань, слід надсилати запит на отримання ISSN не раніше, ніж
за 6 місяців до виходу першого номера або відкриття сайту.
Статус обирається зі списку

(*) Start date of publication or projected start date for prepublications
Місяць і рік виходу першого номера зазначити за прикладом: 201109 (2011р.,
вересень)

(*) Frequency
Регулярність виходу (оберіть зі списку)

(*) Language
Якщо Ви обрали Багатомовність (Multiple Languages) або Іншу мову (Оther
language) зі списку, вкажіть, якими мовами публікуються матеріали видання
у віконці Коментарі (Comment) у кінці сторінки.

(*) Medium
Якщо Ви обрали Інший носій (Оther) зі списку, вкажіть, який це носій у
віконці Коментарі у кінці сторінки.

Internet address of the publication (URL)
Якщо Ви вибрали Online у віконці «Medium», зазначте URL-адресу видання

Related titles
Preceding title and ISSN of this title if applicable.
Якщо у Вашого видання була інша назва, вкажіть її разом з присвоєним їй
ISSN

Title in another medium and ISSN of this title if applicable.
Якщо Ваше видання публікувалося на іншому носії, зазначте це в даному
полі

Title in another language edition and ISSN of this title if applicable.
Якщо Ваше видання вже видавалося іншою мовою, вкажіть цю назву разом

з вже присвоєним ISSN

Other related title.
Якщо Ваше видання якось співвідноситься з іншими назвами, подайте цю
інформацію у віконці «Comment» у кінці сторінки.

Applicant information
(*) Title
(*) Name
(*) Address
(*) City
(*) Country
(*) Email
Якщо Ви вказуєте декілька поштових скриньок, розділіть їх комою та
пробілом. Наприклад: name@domain.fr, name2@domain.fr, name3@domain.fr

Fax
(*) Telephone
(*) Company/Institution
(Може бути назвою видавця, якщо він проходить процедуру отримання
ISSN)

(*) You are
Comments
Comments
Подайте інформацію стосовно: історії видання (попередні назви,
послідовність видавців), мови видання або носії, що не були зазначені у
Web–формі

NEXT STEP

Abort (this w ill close the current tab or w indow )

6. Після заповнення усіх полів, натисніть «NEXT». Так Ви перейдете до
Кроку 2: Перевірка введених метаданих. Вам запропонують
переглянути щойно заповнену форму, і внести зміни за потреби.

7. Натисніть клавішу «NEXT», перейдіть до Кроку 3.
Якщо Ви надсилаєте запит на отримання р-ISSN, на цьому етапі
приєднайте вкладені файли, які містять повний випуск або копії
обкладинки, титульного аркуша та редакційної сторінки (у форматі
PDF або JPEG). На редакційній сторінці повинна бути інформація про
назву та адресу видавця.
Якщо Ви надсилаєте запит на отримання е-ISSN, введіть URL–адресу
сайту видання.

Контакти для отримання додаткової інформації щодо оформлення ISSN
E-mail: issnic@issn.org, тел. +33 1 44 88 22 20.
Консультації щодо проходження процедури отримання ISSN можна
отримати у Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень (НТБ, 4
пов., 9 чит. Зала)
Контактна особа: Марія Федорець
E-mail: fedorecm@gmail.com
Тел: (044) 204-96-72, (063) 241-61-05.

