Mudanças no processo de solicitação de ISBN no Brasil
18 de dezembro de 2019, Londres, Reino Unido
O ISBN (international Standard Book Number – Número Padrão Internacional para Livros) é o
principal identificador de livros na cadeia produtiva, o número identifica cada livro, de cada editora
em formato específico.
A Agência Internacional de ISBN (www.isbn-international.org) informa editores, livreiros,
bibliotecários e outros integrantes da cadeia produtiva do livro sobre as mudanças que ocorrerão
fAgência Internacional de ISBN comunica que a Câmara Brasileira do Livro (www.cb.org.br) passa a
realizar os serviços de ISBN.
A Fundação Biblioteca Nacional (https://www.bn.gov.br) e seu parceiro, Fundação Miguel de
Cervantes, (https://fundacaomigueldecervantes.org.br), continuarão com os serviços atuais até 28
de fevereiro de 2020.
A Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Miguel de Cervantes e a Câmara Brasileira do Livro estão
trabalhando para garantir a continuidade dos serviços, incluindo o histórico, prestados durante o
período de transição.
Até 28 de fevereiro de 2020, toda solicitação de ISBN será realizada por:
Agência Brasileira do ISBN
Fundação Miguel de Cervantes
Rua México, 45 – 5º andar – Edifício Lumex
Centro
Rio de Janeiro – RJ
CEP 20031-144
Tel: (55 21) 2524 0276, (55 21) 2262 9724
Email: isbn@bn.gov.br
URL: http://www.isbn.bn.br
A partir de 1º de março de 2020, toda solicitação de ISBN deverá ser encaminhada para:
Câmara Brasileira do Livro
Rua Cristiano Viana, 91
São Paulo – SP
CEP 05411-000
Tel. (55 11) 3069-1300
e-mail: sac@isbn.org.br
URL: http://www.isbn.org.br (site em construção)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Agência Internacional de ISBN, localizada em Londres, Reino Unido, é a organização oficial em
promover, coordenar e supervisionar a utilização do sistema de ISBN mundialmente.
A Câmara Brasileira do Livro, localizada em São Paulo, foi fundada em 1946 e reúne editores,
distribuidores, livreiros na causa fundamental para construir um país mais educado através dos
livros e da leitura. CBL representa atualmente mais de 400 membros pelo Brasil.

A Fundação Biblioteca Nacional é a organização responsável por captar, arquivar, preservar e
difundir a produção intelectual. Sua missão é coletar, registrar, guardar e dar acesso a produção
intelectual brasileira, garantir a troca nacional e internacional entre instituições assim como a
preservação de documentos históricos.
A Fundação Miguel de Cervantes, é uma entidade privada, fundada em 2002 no Rio de Janeiro para
dar suporte as operações de pesquisa e leitura da Biblioteca Nacional.

