C. Hình thức đặc biệt của tiêu đề:
1. 1.Tên viết tắt: Sách tiếng Việt
Tân tượng kỳ bí quyết / WYZ. Saigon : Nhà in Nguyễn Văn Hòa, 1964.
Trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: WYZ
Nhan đề: Tân tượng kỳ bí quyết
Nơi xuất bản: Saigon
Nhà xuất bản: Nhà in Nguyễn Văn Hòa
Năm xuất bản: 1964
Những thông tin khác:
Số trang: 184 tr. : minh họa
Khổ sách: 21 cm.
Tài liệu có ấn ký của tác giả ghi ở trang lời ghi cuối sách (colophon)

W Y Z.
Tân tượng kỳ bí quyết / WYZ. — [Saigon : Nhà in Nguyễn Văn
Hòa, 1964]
184 tr. : minh họa ; 21 cm.
Nhan đề trích dẫn từ bìa sách.
Bản có ấn ký của tác giả ở trang lời ghi cuối sách
I. Nhan đề.

Tên nhà in, năm xuất bản và ấn ký của tác giả được ghi
ở trang lời ghi cuối sách (colophon)

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả
viết tắt
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Quy tắc đã áp dụng:
Tân tượng kỳ bí quyết
W Y Z.
Tân tượng kỳ bí quyết / WYZ. — [Saigon : Nhà in Nguyễn
Văn Hòa, 1964]
184 tr. : minh họa ; 21 cm.
Nhan đề trích dẫn từ bìa sách.
Bản có ấn ký của tác giả ở trang lời ghi cuối sách

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•

38: Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho tác
giả cá nhân có tên viết tắt
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề

Hình thức tiêu đề:
•

38 : Tiêu đề theo thứ tự trực tiếp gồm những chữ
viết tắt

I. Nhan đề.

Mô tả:
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề

Ghi chú: Làm tham chiếu “Xem” từ hình thức đảo
ngược của một tên bao gồm các chữ viết tắt:
Z, WY
Xem
WYZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang
5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
5D1 : Kích thước
7
: Ghi chú Tổng quát
7B15 : Ghi chú đặc biệt: ấn ký của tác giả
63A2 Tham chiếu “Xem”
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C
của Cẩm Nang này]

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) trích dẫn từ Cơ sở dữ liệu của TV Đại Học Cornell,
Ithaca, NY.
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn trường
Tags

Trường kiểm soát = Control field - 01-05

001

Số kiểm soát (NR) = Control number (NR)

005

Ngày và giờ thực hiện thao tác gần nhất
(NR) = Date and time of lastest
transaction(NR)
Các yếu tố dữ kiện có độ dài cố định –
Thông tin chung (NR) = Fixed length
data elements – General Information
(NR)
Sách = Books

008

008

Trường dành cho tiêu đề mô tả chính =
Main entry field (1XX)

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

2540733
19991014120000.0

930106s1964 vm a 000 0 vie u
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

040

$a NIC $c UPRA $d NIC

100

Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả cá nhân
(NR) = Main entry – Personal name (NR)

0

$a

2XX

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

10

$a,$c

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

Trường dành cho nhan đề chính và nhan
đề liên hệ = Title and title related fields
(20X-24X)
Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm]
(NR) = Title statement (NR)
Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về
xuất bản, v.v. = Edition, imprints, etc.
fields (250-260)
[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R)
= Publication,distributions, etc. (Imprint)
(R)
Mô tả vật chất = Physical description (R)

500

Ghi chú tổng quát (R) = General note (R)

$a

500

Ghi chú tổng quát (R) = General note (R)

$a

245

260

$a WYZ.

$a Tân tượng kỳ bí quyết / $c WYZ.

$a,$b,$c

$a [Saigon : $b Nhà in Nguyễn Văn Hòa, $c 1964]

$a,$b,$c

$a 184 tr. : $b minh hoạ ; $c 21 cm.
$a Nhan đề trích dẫn từ bìa sách.
$a Bản có ấn ký của tác giả ở trang lời ghi cuối sách.

148

C.Hình Thức đặc biệt của tiêu đề:
1.2. Tên viết tắt: Sách tiếng Anh
Ella Lincoln; or Western prairie life : an autobiography / Mrs. E.A.W.H. Boston : James French, 1857.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Tên tác giả: Mrs. E. A. W. H.,
Nhan đề: Ella Lincoln; or, Western prairies life :
Phó đề [Nhan đề chọn lựa ]: Western prairies life
Phụ đề: an autobiography
Minh xác về trách nhiệm: by Mrs E.A.W.H.
Nơi xuất bản: Boston :
Nhà xuất bản: James French
Năm xuất bản: 1857.
Những thông tin khác:

Số trang: 359 tr.
Khổ sách: 20 cm.

E. A. W. H., Mrs.
Ella Lincoln,; or, Western prairies life : an autobiography / by
Mrs. E.A.W.H. — Boston : French, 1857.
359 tr. ; 20 cm.
I. Nhan đề. II. Nhan đề: Western prairie life.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tác giả
149

Ella Lincoln
E. A. W. H., Mrs.
Ella Lincoln, or, Western prairies life : an autobiography / by
Mrs. E.A.W.H. — Boston : French, 1857.
359 tr. ; 20 cm.

Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•
•

38: Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho tác giả
cá nhân có tên viết tắt
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề
29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho Phó đề

[Nhan đề chọn lựa ]

I. Nhan đề. II. Nhan đề: Western prairie life.

Hình thức tiêu đề:

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề - thẻ thứ 2 cho
phó đề [Nhan đề chọn lựa]: Western prairie life.

Ghi chú: Làm tham chiếu “Xem” từ hình thức đảo ngược của một tên
bao gồm các chữ viết tắt
H., E.A.W., Mrs.
Xem
E.A.W.H., Mrs.

•

38 : Tiêu đề theo thứ tự trưc tiếp gồm những chữ viết
tắt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1E1 : Phụ/phó đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang
5D1 : Kích thước
63A2 : Tham chiếu “Xem”
Phụ Lục I BQTBMAMRG : Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Mô tả:

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) – (Xem trang kế tiếp)
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn
trường
-- Tags

Trường kiểm soát = Control field - 0105

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Trường dành cho tiêu đề mô tả chính
= Main entry field (1XX)

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

100

Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả cá
nhân (NR) = Main entry – Personal
name (NR)

0

$a,$c

$a E.A.W.H., $c Mrs

245

Nhan đề chính, [minh xác về trách
nhiệm] (NR) = Title statement (NR)

10

$a,$b,$c

246

Hình thức khác của nhan đề (R) =
Varying form of title (R)
Trường dành cho ấn bản và dữ kiện
về xuất bản, v.v. = Edition, imprints,
etc. fields (250-260)
[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v.
(R) = Publication,distributions, etc.
(Imprint) (R)
Trường dành cho Mô tả vật chất =
Physical description, etc. field (3XX)

13

$a

$a Ella Lincoln, $b or, Western prairie life : $b an
autobiography / $c by Mrs. E. A. W. H.
$a Western prairie life

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260
300

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Boston : $b French, $c1857.

Mã trường con
Subfield codes
$a,$c

$a 359 tr. ; $c 20 cm.
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