A. Tác giả cá nhân:
2. 1. Hai tác giả: Sách tiếng Việt.
Nhập môn khoa học thư viện và thông tin / Phan văn, Nguyễn Huy Chương. Hà Nội : Đai học Quốc gia Hà Nội, 1997.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Phan Văn, Nguyễn Huy Chương.*
Nhan đề: Nhập môn khoa học thư viện và thông tin
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:1997
Những thông tin khác:
Số trang: 229 tr., minh họa
Khổ sách: 20 cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*Ghi chú: Tên của 2 tác giả Phan Văn, Nguyễn Huy
Chương được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của
Thư Viện Quốc Hội Mỹ tại URL này:
(http://authorities.loc.gov) để thiết lập một Hồ Sơ Tiêu
Đề Chuẩn cần thiết cho công tác biên mục tại từng thư
viện, để bảo đảm tính nhất quán của một tiêu đề theo
tên tác giả trong mục lục thư viện, tránh trường hợp có
nhiều tác giả trùng họ và tên, vì lý do này nên soạn giả
đã thêm năm sinh vào tiêu đề mang tên 2 tác giả trong
biểu ghi, vì số họ người Việt Nam quá ít, và họ Nguyễn
chiếm đa số.

Trang lời ghi cuối sách (colophon): Nhà xuât bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm
xuất bản, 1997

.
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Nguyễn, Huy Chương, 1954Phan, Văn., 1932Nhập môn khoa học thư viện và thông tin / Phan Văn,
Nguyễn Huy Chương.— Hà Nôi : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 1997.
229 tr. : minh họa ; 20 cm.

Phan, Văn, 1932Nhập môn khoa học thư viện và thông tin / Phan Văn,
Nguyễn Huy Chương.— Hà Nôi : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 1997.
229 tr. : minh họa ; 20 cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tài liệu tham khảo: tr. 223-227.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tài liệu tham khảo: tr. 223-227.

I. Nguyễn, Huy Chương, 1954- .. II. Việt Nam. Bộ
Giáo dục và Đào tạo. III. Nhan đề.

I. Nguyễn, Huy Chương, 1954- . II. Việt Nam. Bộ
Giáo dục và Đào tạo. III. Nhan đề.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tác
giả thứ 1 nhất Phan, Văn, 1932- *

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tác giả thứ
2: Nguyễn Huy Chương, 1954- *. Tương tự làm thẻ thứ 3 làm
cho nhan đề: Nhập môn khoa học thư viện và thông tin và thẻ

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

25C1 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả cá
nhân và bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tác giả thứ 2
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
55A.loại 2 : Thêm tên quốc gia vào tên tập thể là cơ quan
chính phủ

Hình thức tiêu đề:
•
•

34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ

Quy tắc đã áp dụng: (tiếp theo):
Mô tả:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
7B14 : Tài liệu tham khảo

Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C của
Cẩm Nang này]
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Bản mẫu: Mô tả thư mục theo Khuôn thức MARC 21 Ðơn giản (MARC 21 Lite) - Dữ kiện trong bản mẫu này được trích dẫn từ biều ghi
của Thư Viện Quốc Hội Mỹ.

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

01

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

05

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
08

Mã số và mã trường = Numbers and code
fields (01X-040X)
010
035
040
043

050

100
2XX
245
260

Số kiểm soát của TVQH Mỹ =
LC control number (NR)
Số kiểm soát của hệ thống (R) = System
control number (R)
Nguồn biên mục (NR) = Cataloging source
(NR)
Mã khu vực địa lý = Geographic area code
(NR)
Trường dành cho bảng phân loại và số
hiệu = Classification and call number
fields (05X-08X)
Số hiệu dùng Bảng PL của TVQH Mỹ
Library of Congress call number (R)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính =
Main entry field (1XX)
Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả cá nhân
(NR) = Main entry – Personal name (NR)
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)
[Nơi XB], Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R)
= Publication,distributions, etc. (Imprint) (R)

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

4987712
20030219105606.0

980610s1997 vm a b 000 0 vie
Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con =
Sub-field codes

$a 98158942
$9

$9 (DLC) 98158942

$a,$c,$d

$a DLC $c DLC $d DLC
$a a-vt---

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

00

$a,$b

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

1

$a Z665 $b .P573 1997

$a Phan, Văn, $d 1932- .

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield odes

10

$a,$c
$a,$b,$c

$a Nhập môn khoa học thư viện và thông tin / $c Phan Văn, Nguyễn
Huy Chương.
$a Hà Nội : $b Đại học Quốc gia Hà Nội, $c 1997.
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300

Trường dành cho Mô tả vật chất =
Physical description, etc. field (3XX)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub- field codes

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X-53X

Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note
fields – Part 1 (R)

500

Ghi chú tổng quát = General note (R)

$a

500

Ghi chú tổng quát = General note (R)

$a

504

Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú tổng quát
(R) = Biblio -graphy, etc. General note (R)

70X-75X

Trường dành cho các bản mô tả phụ =
added entry fields

Chỉ thị =
Indicaors

Mã trường con =
Sub field codes

700

Bản mô tả phụ theo tên tác giả cá nhân (R) =
Added entry – Personal name (R)
Bản mô tả phụ theo tên tác giả tập thể (R) =
Added entry – Corporate name (R)

1

$a

$a Nguyễn, Huy Chương, $d 1954-.

1

$a,$b

$a Việt Nam. $b Bộ Giáo dục và Đào tạo.

710

$a,$b,$c

$a 229 tr. : $b minh họa ; $c 20 cm.

$a Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
$a Có bảng dẫn mục.
$a Tài liệu tham khảo: tr. 223-227

Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả Phan Văn và Nguyễn Huy Chương được trích dẫn từ URL: http://authorities.loc.gov
của TVQH Mỹ để thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cần thiết cho công tác biên mục tại từng thư viện, để bảo đảm tính nhất quán của một
tiêu đề theo tên tác giả trong mục lục thư viện, tránh trường hợp có nhiều tác giả trùng họ và tên, vì lý do này nên soạn giả đã thêm năm sinh
vào tiêu đề mang tên 2 tác giả trong biểu ghi, vì số họ người Việt Nam quá ít, và họ Nguyễn chiếm đa số. (xem những trang kế tiếp)
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MARC Display (Library of Congress Authorities)

34

The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

no 95047205
Phan, Van
00550cz 2200181n 450
824233
19981019075634.1
951005n| acannaab |a aaa c
__ |a no 95047205
__ |a (OCoLC)oca03932653
__ |a (DLC)no 95047205
__ |a WaU |c WaU |d DLC
10 |a Phan, Van
00 |a Phan Van
__ |a Các công trình nghiên c´u´u khoa hoc Tru´`o´ng dai hoc t?ông ho´p Hà Nôi, 1981: |b p.3 (Phan
Van)
670 __ |a 40 nam Khoa lich s?u´, 1956-1996, 1996: |b p. 370 (Phan Van; b. 1932)
953 __ |a xx00
985 __ |c OCLC |e LSPC

LC Control Number:
HEADING:
000
001
005
008
010
035
035
040
100
400
670

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format

Print or Save

i Text Format (Save, Print or Email)
j
k
l
m
n
n MARC Format (ONLY Save)
j
k
l
m
Enter email address:
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over

Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Questions, comments, error reports: Contact Us

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=824233&v1=1&HC=... 12/30/2003

MARC Display (Library of Congress Authorities)
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

no 95047206
Nguy~ên, Huy Chu´o´ng
00499nz 2200169n 450
3151687
19951006054737.6
951005n| acannaab |a aaa c
__ |a no 95047206
__ |a (OCoLC)oca03932654
__ |a (DLC)no 95047206
__ |a WaU |c WaU
10 |a Nguy~ên, Huy Chu´o´ng
00 |a Nguy~ên Huy Chu´o´ng
__ |a Các công trình nghiên c´u´u khoa hoc Tru´`o´ng dai hoc t?ông ho´p Hà Nôi, 1981: |b p. 3
(Nguy~ên Huy Chu´o´ng)
953 __ |a xx00
985 __ |c OCLC |e LSPC

LC Control Number:
HEADING:
000
001
005
008
010
035
035
040
100
400
670

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format

Print or Save

n Text Format (Save, Print or Email)
i
j
k
l
m
j MARC Format (ONLY Save)
k
l
m
n
Enter email address:
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over

Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Questions, comments, error reports: Contact Us

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=3151687&v1=1&HC... 12/30/2003

A. Tác giả cá nhân:
2.2. Hai tác giả : Sách tiếng Anh
Introduction to cataloging and classification / Bodhan S. Wynar .– 8th ed. / by Arlene G. Taylor. Englewood, CO : Libraries Unlimited, 1992.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên tác giả: Bodhan S. Wynar , Arlene G. Taylor
Nhan đề: Introduction to cataloging and classification
Ấn bản: thứ 8 do Arlene G. Taylor chủ biên
Nơi xuất bản: Englewood, Colorado
Nhà xuất bản: Libraries Unlimited
Năm xuất bản: 1992

Số trang: xiii, 633 tr. ; minh họa
Khổ sách: 25 cm.
Tùng thư: Library science text series
Tài liệu tham khảo: tr. 591-599.
Có bảng dẫn mục
ISBN 0-87287-811-2 (bìa cứng)
ISBN 0-87287-967-4 (bìa mếm)

Wynar, Bohdan S.
Introduction to cataloging and classification / Bodhan S. Wynar. — 8th
ed. / Arlene G. Taylor. — Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1992.
633 tr. : minh họa ; 25 cm. — (Library science text series)

*Ghi chú: Tên, năm sinh của 2 tác giả Bodhan S. Wynar,
Arlene G. Taylor, 1941-, được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề
Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội Mỹ tại URL này: http://
authorities.loc.gov, để thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn
cần thiết cho công tác biên mục tại từng thư viện, để bảo
đảm tính nhất quán của một tiêu đề theo tên tác giả trong
mục lục thư viện, tránh trường hợp có nhiều tác giả trùng
họ và tên. Đa số tên người phương Tây để họ sau tên gọi,
trong thẻ/phiếu mục lục thì họ sẽ được đảo lên truớc tên gọi
và ghi dấu phẩy sau họ.

Tài liệu tham khảo: tr. 591-599.
Có bảng dẫn mục.
ISBN 0-87287-811-2 (bìa cứng)
ISBN 0-87287-967-4 (bìa mềm)
I. Taylor, Arlene G., 1941- II. Nhan đề. III. Tùng thư.

Thẻ [phiêu] mẫu: Bản mô tả chính (main entry) với tiêu đề chính là tên tác giả: Bohdan S.
Wynar
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Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23A2 : Tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
• 25B1 : Trách nhiệm chính đươc xác định
• 29B1 :Làm bản mô tả phụ cho tác giả thứ 2
• 29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
• 29B7 : Làm bản mô tả phụ cho tùng thư
Hình thức tiêu đề:
•
•
•

34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên
43 : Năm sinh của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
chính

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề - minh xác về trách nhiệm
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
2B, 2C1 : Ân bản [Lần xuất bản] - minh xác về
trách nhiệm liên quan đến ấn bản
5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang
5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
5D1 : Kích thước
6B1 : Tùng thư.
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ hoa [Anh
ngữ]

Taylor, Arlene G., 1941Wynar, Bohdan S.
Introduction to cataloging and classification / Bodhan S. Wynar. — 8th
ed. / Arlene G. Taylor. — Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1992.
633 tr. : minh họa ; 25 cm. — (Library science text series)
Tài liệu tham khảo: tr. 591-599.
Có bảng dẫn mục.
ISBN 0-87287-811-2 (bìa cứng)
ISBN 0-87287-967-4 (bìa mềm)
I. Taylor, Arlene G., 1941- II. Nhan đề. III. Tùng thư.

Mẫu thẻ [phiếu] của : Bản mô tả phụ (added entry) dành cho tác giả (I): Taylor,
Arlene G., 1941- Bản mô tả phụ II (làm tương tự như thẻ mẫu trên, nhưng
tiêu đề sẽ là nhan đề của sách: Introduction to cataloging and classification. Bản
mô tả phụ III (làm tương tự như thẻ mẫu trên, nhưng tiêu đề sẽ là tên tùng thư:
Library science text series

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo Khuôn thức MARC 21 Ðơn giản (MARC 21 Lite) - (xem trang kế tiếp) - Các dữ kiện trong bản mẫu này
được trích dẫn từ biểu ghi của TV Quốc Hội Mỹ (http://catalog.loc.gov)
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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

008

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

01
05
08

Mã số và mã trường = Numbers and
code fields (01X-040X)
010
020
020
035
040

050
082

100

Số kiểm soát của TVQH Mỹ =
LC control number (NR)
Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) =
ISBN (R)
Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) =
ISBN (R)
Số kiểm soát của hệ thống (R) = System
control number (R)
Nguồn biên mục (NR) = Cataloging
source (NR)
Trường dành cho bảng phân loại và số
hiệu = Classification and call number
fields (05X-08X)
Số hiệu dùng Bảng PL của TVQH Mỹ
Library of Congress call number (R)
Số hiệu dùng Bảng PL Thập Phân
Dewey (R) = Dewey Decimal
Classification number (R)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính
= Main entry field (1XX)
Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả cá
nhân (NR) = Main entry – Personal
name (NR)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

2487353
20010111171926.0
910620s1992 coua b 001 0 eng
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

91024851
$a

$a 0872878112 (bìa cứng)

$a

$a 0872879674 (bìa mềm)

$9

$9 (DLC) 91024851

$a,$b,$c

$a DLC $c DLC $d DLC

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

00

$a,$b

$a Z693 $b .W94 1991

00

$a,$2

$a 025.3 $2 20

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

1

$a

$a Wynar, Bohdan S.
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2XX
245

250
260
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)

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

10

$a,$b,$c

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về
xuất bản, v.v. = Edition, imprints, etc.
fields (250-260)
Ấn bản [minh xác về ấn bản] (R) =
Edition statement (NR)
Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. (Imprint)
(R)
Trường dnàh cho Mô tả vật chất =
Physical description, etc. field (3XX)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b

$a 8th ed. / $b Arlene G. Taylor.

$a,$b,$c

$a Englewood, Colo. : $b Libraries Unlimited, $c 1992.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

4XX

Trường dành cho tùng thư = Series
statement fields

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub- field codes

440

Minh xác về Tùng thư / Bản mô tả phụ Nhan đề (R) = Series statement / Added
entry – Title (R)
Trường dành cho ghi chú - Phần 1 =
Note fields – Part 1 (R)

0

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

50X-53X

$a,$b,$c

500

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

$a

504

Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú tổng
quát (R) = Biblio -graphy, etc. General
note (R)
Trường dành cho các bản mô tả phụ =
added entry fields

$a

70X-75X
700

Bản mô tả phụ theo tên tác giả cá nhân
(R) = Added entry – Personal name (R)

$a Introduction to cataloging and classification / $c Bohdan S.
Wynar.

Chỉ thị =
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

1

$a,$d

$a xiii, 633 p. : $b minh họa. ; $c 24 cm.

$a Library science text series

$a Có bảng dẫn mục.
$a Tài liệu tham khảo: tr. 591-599.

$a Taylor, Arlene G., $d 1941-

Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả Bohdan S. Wynar, và Arlene G. Taylor được trích dẫn từ URL: http://authorities.loc.gov
của TVQH Mỹ (xem những trang kế tiếp).
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n 50014858
Wynar, Bohdan S.
00552cz 2200181n 450
4929
19930521112143.5
800414n| acannaab |a aaa
__ |a n 50014858
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10 |a Wynar, Bohdan S.
10 |a Wynar, Don
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__ |a The international writings of Bohdan S. Wynar, 1993: |b CIP t.p. (Bohdan S. Wynar) galley
(Bohdan Stephen Wynar)
678 __ |a Dr.; |a b. 1926
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b lk25
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A. Tác giả cá nhân:
2.3. Hai tác giả: Sách tiếng Pháp
Le petit Nicolas / Sempé [et] Goscinny. Paris: Denoël, 1984, c1960.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả : Sempé [và] Goscinny*
Nhan đề: Le petit Nicolas
Nhà xuất bản: Denoël
Năm xuất bản 1960

Những thông tin khác:

Số trang: 156 tr.
Khổ sách: 18 cm.
Tùng thư: Collection folio; 423

Goscinny, 1926-1977.
Le petit Nicolas / Sempé, Goscinny. — Paris : Denoël, 1960.
156 tr. ; 18 cm. — (Collection folio ; 423)

I. Sempé, 1932-

II. Nhan để

Thẻ [phiếu] mẫu: Bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tác giả thứ nhất:
Goscinny*

Hình trang mặt sau trang nhan đề ghi tên nhà xuất
bản và năm xuất bản: 1960.

*Ghi chú: Tên đầy đủ với năm sinh/tử của hai tác giả Sempé, 1932- và Goscinny,
1926-1977 được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của TVQH Mỹ tại URL:
http://authorities.loc.gov, để thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cần thiết cho công tác
biên mục tại từng thư viện, để bảo đảm tính nhất quán của một tiêu đề theo tên tác giả
trong mục lục thư viện, tránh trường hợp có nhiều tác giả trùng họ và tên.
42

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

23A2 : tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
29B1: Làm bản mô tả phụ cho tác giả thứ 2

Hình thức tiêu đề:
•
•

31B2 Tiêu đề theo tên không gồm họ
43 : Năm sinh/tử của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
chính

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sempé, 1932Goscinny, 1926-1977.
Le petit Nicolas / Sempé, Goscinny. — Paris : Denoël, 1960.
156 tr. ; 18 cm. — (Collection folio ; 423)
I. Sempé, 1932-

II. Nhan đề

Thẻ [phiếu} mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tác giả thứ 2: Sempé.
Tương tự làm thẻ mô tả phụ thứ 2 cho nhan đề

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
5D1 : Kích thước
6B1 : Tùng thư
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ hoa [Pháp
ngữ]

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo Khuôn thức MARC 21 Ðơn giản (MARC 21 Lite) - (xem trang kế tiếp)
43

KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN -- MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn trường
Tags

041

Trường điều khiển = Control field - 0105

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

Mã số và mã trường = Numbers and
code fields (01X-040X)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Mã ngôn ngữ (R) = Language code (R)

0

$a fre

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

Chỉ thị =
Indicators

100

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

1

$a Goscinny, $d 1926-1977.

245

Nhan đề chính, [minh xác về trách
nhiệm] (NR) = Title statement (NR)
Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. (Imprint)
(R)
Mô tả vật chất = Physical description (R)

13

$a Le petit Nicolas / $c Sempe, Goscinny.

Minh xác về Tùng thư / Bản mô tả phụ Nhan đề (R) =
Series statement / Added entry – Title (R)
Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả cá nhân Added entry – Personal name (R)

260
300
490
700

Mã trường con
Subfield codes

$a,$b,$c

$a [Paris] $b Denoël, $c 1960.

0

$a,$v

$a 156 tr. ; $c 18 cm.
$a Collection folio ; $v 423

1

$a,$d

$a Sempé, $d 1932-

Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả Goscinny và Sempé được trích dẫn từ URL: http://authorities.loc.gov của TVQH Mỹ
(xem những trang kế tiếp)
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Save, Print and Email (Help Page)
Select Format

Print or Save

n Text Format (Save, Print or Email)
i
j
k
l
m
j MARC Format (ONLY Save)
k
l
m
n

Enter email address:
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over

Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Questions, comments, error reports: Contact Us

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=2796951&v1=1&HC=... 4/18/2004

MARC Display (Library of Congress Authorities)

46

The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 50034712
HEADING: Goscinny, 1926-1977.
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