B. Tác giả tập thể:
4. 1. Tên Hội nghị: Sách tiếng Việt
Kỷ yếu Hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. TP Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 1999.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đê

Những thông tin khác:

Nhan đề: Kỷ yếu Hội thảo chuyển giao khoa học
công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông
thôn
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999

Số trang: 512 tr.
Khổ sách: 28 cm.
Tổ chức tại Trường Đại học Nông lâm, Đại
học Quốc gia TP HCM, ngày 29 và 30
tháng 10 năm 1999.
Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo Dục và Đào
Tạo

Hội thảo Chuyển giao hhoa học công nghệ trong nông nghiệp và phát triển
nông thôn (1999 : TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Kỷ yếu Hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp
và Phát triển nông thôn. — TP Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 1999.
512 tr. ; 28 cm.
Tổ chức tại Trường Đại học Nông lâm, Đại học Quốc gia TP HCM, ngày
29 và 30 tháng 10 năm 1999.
Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
I. Đại học Quốc gia (TP Hồ Chí Minh). Trường Đại học Nông lâm.
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 Hội nghị
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Đại học Quốc gia (TP Hồ Chí Minh). Trường Đại học Nông lâm
Hội thảo Chuyển giao hhoa học công nghệ trong nông nghiệp và phát triển
nông thôn (1999 : TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Kỷ yếu Hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp
và Phát triển nông thôn. — TP Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 1999.
512 tr. ; 28 cm.
Tổ chức tại Trường Đại học Nông lâm, Đại học Quốc gia TP HCM, ngày
29 và 30 tháng 10 năm 1999.
Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
I. Đại học Quốc gia (TP Hồ Chí Minh). Trường Đại học Nông lâm.
II. Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo. III.Nhan đề.

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

Hình thức tiêu đề:
•

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên giả tập thể thứ 1 là tên Đại
Học Quốc Gia (TP Hồ Chí Minh). Trường Đại Học Nông Lâm Tương tự làm thẻ
thứ 2, cho tên giả tập thể khác, thẻ thứ 3 cho nhan đề.

23B2e : Làm bản mô tả chính với tiêu đề
dành cho tác giả tập thể là tên Hội nghị
29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho
tập thể
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho
nhan đề

•

48 : Tiêu đề dành cho tác giả tập thể là tên
Hội nghị
52C : Các phần thêm vào tên Hội nghị

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang
5D1 : Kích thước
7 : Ghi chú: Đầu trang nhan đề
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) – (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
Trường kiểm soát = Control field - 01-05

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

111

Tiêu đề mô tả chính – Tên hội nghị (NR) =
Main entry – Meeting (Conference) name
(NR)

2

$a,$c,$d

2XX

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
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

10

$a

Nhãn trường
-- Tags

245

260
300

[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)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Hội thảo Chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp
và phát triển nông thôn $d (1999 : $c T.P. Hồ Chí Minh, Việt
Nam)

$a Kỷ yếu Hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ trong nông
nghiệp và phát triển nông thôn, $b tổ chức tại Trường Đại học
Nông lâm, Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh : 29-30 tháng 10
năm 1999.
$a TP Hồ Chí Minh : $b Nông nghiệp, $c 1999.

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$c

500

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

$a

500

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

$a

70X-75X

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

Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

710

Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả tập thề =
Added entry – Corporate name (R)

2

$a

710

Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả tập thề =
Added entry – Corporate name (R)

2

$a,$b

$a 512 tr. ; $c 28 cm.
$a Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
$a Tổ chức tại Trường Đại học Nông lâm, Đại học Quốc gia
T.P. Hồ Chí Minh : 29-30 tháng 10 năm 1999.

$a Đại học Quốc gia (T.P. Hồ Chí Minh) $b Trường Đại học
Nông lâm.
$a Việt Nam. $b Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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B. Tác giả tập thể :
4. 2. Tên hội nghị: Sách tiếng Anh
Hematopoietic stem cells 2000 : basic and clinical sciences : Third International Conference / edited by Donald Orlic… [et al] - New York : New York
Academy of Sciences, 2001.

Trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề

Những thông tin khác:

Tên tác giả:
Tên soạn giả: Donald Orlic, Tim H. Brümmendorf, Saul J. Sharkis, và Lothar Kanz
Nhan đề: Hematopoietic stem cells 2000 :
basic and clinical sciences : Third International Conference
Nơi xuất bản: New York, N.Y.
Nhà xuất bản: The New York Academy of
Sciences
Năm xuất bản: 2001

Số trang: 367 tr., minh họa
Khổ sách: 24 cm.
Tùng thư: Annals of the New York Academy of Sciences ;
t. 938
ISBN 1-5733-1296-7 (bìa mềm)
Có thư mục tham khảo và bảng dẫn mục.
Nơi tổ chứ Hội thảo: Tübingen, Germany—(tr. Mục lục)

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên Hội
International Conference and Workshop on Hematopoietic
Stem Cells (3rd : 2000 : Tübingen, Germany)
Hematopoietic stem cells 2000 : basic and clinical
sciences : Third International Conference / edited by
Donald Orlic ... [và những người khác]. — New York :
New York Academy of Sciences, 2001.
367 tr. : minh họa ; 24 cm. — (Annals of the New York
Academy of Sciences ; t. 938)
Có thư mục tham khảo và bảng dẫn mục.
ISBN 1-5733-1296-7 (bìa mềm)
Bằng bốn thứ tiếng Pháp, Ý, Anh và Đức; tóm tắt bằng
tiếng Anh.
I. Orlic, Donald. II. Nhan đề.

Orlic, Donald
International Conference and Workshop on Hematopoietic Stem
Cells (3rd : 2000 : Tübingen, Germany)
Hematopoietic stem cells 2000 : basic and clinical sciences :
Third International Conference / edited by Donald Orlic ... [và
những người khác]. — New York : New York Academy of
Sciences, 2001.
367 tr. : minh họa ; 24 cm. — (Annals of the New York
Academy of Sciences ; t. 938)
Bằng bốn thứ tiếng Pháp, Ý, Anh và Đức; tóm tắt bằng tiếng
Anh.
Có thư mục tham khảo và bảng dẫn mục.
ISBN 1-5733-1296-7 (bìa mềm)
I. Orlic, Donald. II. Nhan đề.
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên soạn giả thứ 1,
Tương tự làm thẻ thứ 2 cho nhan đề.
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Quy tắc đã áp dụng:

Quy tắc đã áp dụng (tiếp theo):
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề
• 4C1 : Nơi xuất bản
• 4D1 : Nhà xuất bản
• 4E1: Năm xuất bản
• 5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
• 5D1 : Kích thước
• 7 : Ghi chú : Đầu trang nhan đề
• 7B14 : Ghi chú : Thư mục tham khảo
• 8B1 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
• Phụ Lục I BQTBMAMRG : Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23B2e : Làm bản mô tả chính với tiêu đề cho tác giả
tập thể là tên hội nghị
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho soạn giả
• 29B5 : làm bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề
Hình thức tiêu đề:
• 34A : Tiêu đề theo họ
33A 2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên
• 48 : Tiêu đề cho tác giả tập thể là tên hội nghị
• 52C : Các phần thêm vào tên hội nghị

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC Đơn Giản (MARC Lite). Được trích dẫn từ biểu ghi của TV Quốc Hội Mỹ
(http://catalog.loc.gov)
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

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

12397818
20020726120201.0

010503s2001 nyua b 101 0 eng
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a 2001035653

020

Số kiểm soát của TVQH Mỹ = LC control
number (NR)
Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) ISBN (R)

$a

040

Nguồn biên mục (NR) = Cataloging source (NR)

$a,$c,$d,

$a 1573312967 (bìa mềm)
$a DLC $c DLC $d DLC
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050
082

Trường dành cho bảng phân loại và số hiệu =
Classification and call number fields (05X08X)
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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

00

$a,$b

$a Q11 $b.N5 vol.938 $a QP92

00

$a,$2

$a 500 s $a 612.4/1 $2 21

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

111

Tiêu đề mô tả chính – Tên hội nghị (NR) = Main
entry – Meeting (Conference) name (NR)

2

$a,$c,$d,$n,

245

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

10

$a,$b,$c

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất
bản, v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250260)
[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

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

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)

0

$a,$v

50X-53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

504

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

260

70X-75X
700

Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả cá nhân - Added
entry – Personal name (R)

$a,$b,$c

$a,$b,$c

$a
Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

1

$a

$a International Conference and Workshop on
Hematopoietic Stem Cells $n (3rd : $d2000 : $c
Tübingen, Germany)
$a Hematopoietic stem cells 2000 : basic and clinical
sciences : $b Third International Conference / $c edited
by Donald Orlic ... [và những người khác].

$a New York : $b New York Academy of Sciences, $c
2001.

$a 367 tr. : $b minh họa ; $c 24 cm.

$a Annals of the New York Academy of Sciences ; $v t.
938

$a Có thư mục tham khảo và bảng dẫn mục.

$a Orlic, Donald.
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MARC Display (Library of Congress Authorities)

138

The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 2001009012
HEADING: International Conference and Workshop on Hematopoietic Stem Cells
000 00772cz 2200145n 450
001 5366438
005 20010507093922.0
008 010504n| acannaabn |a ana
010 __ |a n 2001009012
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC
111 2_ |a International Conference and Workshop on Hematopoietic Stem Cells
411 2_ |a Conference and Workshop on Hematopoietic Stem Cells, International
411 2_ |a International Conference on Hematopoietic Stem Cells
670 __ |a International Conference and Workshop on Hematopoietic Stem Cells (3rd : 2000 :
Tübingen, Germany). Hematopoietic stem cells 2000 : 2001: |b t.p. (Third International
Conference) pref. (third International Conference and Workshop on Hematopoietic Stem
Cells held on September 14-16, 2000 in Tübingen, Germany)
953 __ |b kn01

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format

Print or Save

i Text Format (Save, Print or Email)
j
k
l
m
n
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=5366438&v1=1&HC=1... 5/1/2004

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

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 88192162
HEADING: Orlic, Donald
000 00363cz 2200133n 450
001 4405100
005 19890322061355.0
008 890221n| acannaab |n aaa
010 __ |a n 88192162
035 __ |a (DLC)n 88192162
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Orlic, Donald
670 __ |a Molecular and cellular controls of hematopoiesis, 1989: |b CIP t.p. (Donald Orlic)
953 __ |a bg06

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=4405100&v1=1&HC=1... 5/1/2004

B. Tác giả tập thể:
4. 3. Tên hội nghị: Sách tiếng Pháp.
Peinture funéraire antique : IVe siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C: actes du VIIe Colloque de l’Association internationale pour la peinture
murale antique (AIPMA), 6-10 octobre 1998, Saint-Romain-en-Gal, Vienne / sous la direction d’Alix Barbet. – Paris : Éditions Errance,
2001.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên hội nghị : Association internationale pour la peinture murale antique. Colloque
Nhan đề và phụ đề: Peinture funéraire antique : IVe siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C:
actes du VIIe Colloque de l’Association internationale pour la peinture murale antique
(AIPMA)
Thời gian và nơi tổ chức hội nghị: 6-10 octobre 1998, Saint-Romain-en-Gal-Vienne
Tên người chủ biên: Alix Barbet
Nơi xuất bản: Paris
Nhà xuất bản: Éditions Errance
Năm xuất bản: 2001
Những thông tin khác:
Số trang: 400 tr.
Khổ sách: 30 cm.
Có tài liệu tham khảo
Số tiêu chuẩn (ISBN) 2-87772-208-2

Hình trang mặt sau của trang nhan đề, ghi nơi xuất bản, tên nhà
xuất bản và năm xuất bản: Paris: Éditions Errance, 2001.
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Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề là tên hội nghị

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

Association internationale pour la peinture murale antique. Colloque.
(7th . 1998. Saint-Romain-en-Gal, France)
Peinture funéraire antique : IVe siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.C: actes du VIIe Colloque de l’Association internationale pour la
peinture murale antique (AIPMA), 6-10 octobre 1998, SaintRomain-en-Gal, Vienne / sous la direction d’Alix Barbet. – Paris :
Éditions Errance, 2001.
400 tr : minh họa ; 30 cm.
Có tài liệu tham khảo.
ISBN 2-87772-208-2
I. Barbet, Alix. II. Nhan đề.

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

Peinture funéraire antique
Association internationale pour la peinture murale antique. Colloque.
(7th . 1998. Saint-Romain-en-Gal, France)
Peinture funéraire antique : IVe siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.C: actes du VIIe Colloque de l’Association internationale pour la
peinture murale antique (AIPMA), 6-10 octobre 1998, SaintRomain-en-Gal, Vienne / sous la direction d’Alix Barbet. – Paris :
Éditions Errance, 2001.
400 tr : minh họa ; 30 cm.
Có tài liệu tham khảo.
ISBN 2-87772-208-2

•
•
•

23B2e : Tiêu đề dành cho tên hội nghị
29B2b: Tiêu đề dành cho soạn giả
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề

Hình thức tiêu đề:
•
•

52C : Các phần thêm vào tên hội nghị
34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước
tên

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 : Kích thước
7B14 : Ghi chú: tài liệu tham khảo
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
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) được trích dẫn từ biểu ghi của
TVQH Mỹ (http://catalog.loc.gov) - (xem trang kế tiếp)

I. Barbet, Alix. II. Nhan đề.
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN -- MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Mã trường con
Subfield codes

Nhãn
trường -Tags

Trường kiễm soát = Control field - 01-05

01

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

12523034

03

20020923142337.0

008

Nhận dạng số kiểm soát (NR) = Control
number identifier (NR)
Ngày và giờ thực hiện thao tác gần nhất (NR)
= Date and time of lastest transaction(NR)
Mọi tài liệu - All materials

008

Sách = Books

05

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

Chỉ thị
Indica-tors

010803s2001 fr a b 100 0 fre
Chỉ thị
Indicators

010
020
035
040
041

050

111

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)
Mã ngôn ngữ (R) = Language code (R)
Trường dành cho bảng phân loại và số hiệu
= Classification and call number fields
(05X-08X)
Số phân loại 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 hội nghị (NR) =
Main entry – Meeting (Conference) name
(NR)

Mã trường con
Subfield codes

$a
$a

$a 2001442334
$a 2877722082

$a

$a (FrPJT)JTL00072842

$a

$a DLC $c DLC

0

$a

$a freitaengger $b eng

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

00
Chỉ thị
Indicators
2

$a ND2560 $b .A87 1998
Mã trường con
Subfield codes

$a Association internationale pour la peinture murale antique.
$b Colloque. $n (7th :$d 1998 : $c Saint-Romain-en-Gal,
France and Vienne, France).
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2XX

245

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

13

$a,$b,$c

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)

0

$a,$b,$c

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a

50X-53X

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

Chỉ thị =
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

53X-58X

Trường dành cho ghi chú - Phần 2 =
Note fields – Part 2 (R)

Chỉ thị =
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

546

Ghi chú về ngôn ngữ (R) =
Language note (R)

700

Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả cá nhân Added entry – Personal name (R)

$a
1

$a

$a La peinture funéraire antique : $b IVe siècle av. J.-C.-IVe
siècle ap. J.-C. : actes du VIIe Colloque de l'Association
internationale pour la peinture murale antique (AIPMA), 6-10
octobre 1998, Saint-Romain-en-Gal, Vienne / $c sous la
direction d'Alix Barbet.
$a Paris : $b Éditions Errance, $c c2001.

$a 400 tr. : $b minh họa màu ; $c 30 cm.

$a Bằng bốn thứ tiếng Pháp, Ý, Anh và Đức; tóm tắt bằng
tiếng Anh.
$a Barbet, Alix.
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MARC Display (Library of Congress Authorities)
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: no2001092785
HEADING: Association internationale pour la peinture murale antique. Colloque
000 00915cz 2200169n 450
001 5520003
005 20020614133844.0
008 011121n| acannaabn |a ana c
010 __ |a no2001092785
035 __ |a (OCoLC)oca05631037
040 __ |a MdU |b eng |c MdU |d DLC
110 2_ |a Association internationale pour la peinture murale antique. |b Colloque
411 2_ |a Colloque de l'Association internationale pour la peinture murale antique
511 2_ |a International Congress on Ancient Wall Painting
670 __ |a Its (7th : 1998 : Saint-Romain-en-Gal, France and Vienne, France). La peinture
funéraire antique, c2001: |b t.p. (VIIe Colloque de l'Association internationale pour la
peinture murale antique (AIPMA), 6-10 octobre 1998, Saint-Romain-en-Gal, Vienne)
675 __ |a Functional and spatial analysis of wall painting, 1993: t.p. (Fifth International
Congress on Ancient Wall Painting, Amsterdam, 9-12 September 1992)
953 __ |b jh12
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 83208988
HEADING: Barbet, Alix
000 00575cz 2200169n 450
001 102573
005 19941213053615.9
008 831103n| acannaab |a aaa
010 __ |a n 83208988
035 __ |a (DLC)n 83208988
040 __ |a DLC |c DLC |d DNGA
100 10 |a Barbet, Alix
400 10 |a Barbet, A. |q (Alix)
670 __ |a Her Les peintures murales de la villa gallo-romaine des "Cloisets" à Colmier-le-Bas,
1980: |b t.p. (Alix Barbet, chargée de recherche au C.N.R.S.)
670 __ |a LC data base, 8-19-83 |b (hdg.: Barbet, Alix)
670 __ |a Pompéi, c1992: |b t.p. (A. Barbet)
953 __ |a eb21
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