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Velkommen til Bokbasens faktaarkserie "Kort og godt om..."! Med jevne mellomrom vil vi sende faktaark om forskjellige
temaer for våre kunder. Perfekt for deg som ønsker å lære mer om bransjerelevante emner. Kjenner du noen som
ønsker å motta faktaarkene, ta kontakt på post@bokbasen.no

Hva er ISBN og EAN?
Alle bøker og andre produkter må ha en unik identifikator.
Den unike identifikatoren kan enten være et ISBN eller et EAN, og brukes til å identifisere produktet i salgsprosessen.
Alle bøker skal ha et ISBN (international standard book number), og norske forlag får dette hos ISBN-kontoret, som
er tilknyttet Nasjonalbiblioteket: http://www.isbn.no/
Et ISBN-nummer kan bare brukes en gang, og utgjør identifikasjonen for ei bestemt utgave av ei bok.
ISBN er viktig for å kunne søke på og finne igjen den boka du leter etter. Dersom boka fins i innbundet og heftet
utgave, og som ebok og lydbok på CD, krever dette fire ulike ISBN, et pr. format.

Klikk her for pdf-versjon

Hva skal ha ISBN?
• Trykte bøker (et ISBN pr.
format)
• E-bøker
• Lydbøker
• Kart
• Digitale dokumenter på nett
• Kapitler i bøker som selges
separat
mm.

Hva krever nytt
ISBN?
• Oversettelse til nytt språk
• Nytt innhold
• Nytt format (innbinding)
• Ny serie
• Nytt forlag
Nye opplag med mindre
endringer eller nytt omslag
alene krever ikke nytt ISBN.

Hvor skal ISBN-et plasseres?
ISBN-et skal trykkes på tittelbladets bakside (kolofonen) eller nederst på tittelsiden.
Dette gjelder både trykte bøker og e-bøker.
For trykte bøker skal det også trykkes utvendig, på omslagets bakside.
Det er gratis å få tildelt ISBN, og ISBN-et danner grunnlaget for GTIN (EAN).
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