C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
12. 1. Tài liệu kèm theo (bản đồ): Sách tiếng Việt
Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / chủ biên, Hà Văn Tấn; các tác giả: Bùi Văn Liêm … và những người khác. Hà Nội : Khoa học Xã hội,
1994.
Trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác (tiếp theo):

Tên tác giả: Chủ biên: Hà Văn Tấn, tác giả:
Bùi Văn Liêm và 10 tác giả khác
Nhan đề: Văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 1994
Những thông tin khác:
Số trang: 524 tr. : minh họa màu

Khổ sách: 25 cm.
Tài liệu kèm theo: 1 bản đồ gấp lại
Tài liệu tham khảo: tr. 430-446
Đầu trang nhan đề: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Quốc gia - Viện Khảo cổ học
Công trình do Toyota Foundation tài trợ
Mặt sau trang nhan đề ghi tên sách bằng tiếng Anh: The
Dong Son culture in Vietnam.

.
*Ghi chú: Tên, năm sinh của tác giả Hà Văn Tấn,
1937- 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.

Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / chủ biên, Hà Văn Tấn ; các tác
giả, Bùi Văn Liêm … [và những người khác] — Hà Nội :
Khoa học Xã hội, 1994.
524 tr. : minh hoa (một phần màu) ; 25 cm. + 1 bản đồ gấp lại
(43 x 56 cm.)
Mặt sau trang nhan đề ghi tên sách bằng tiếng Anh: The Dong Son
culture in Vietnam.
Đầu trang nhan đề: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc
gia. Viện Khảo cổ học.
Công trình do Toyota Foundation tài trợ.
Tham khảo: tr. 430-446.
I. Hà, Văn Tấn, 1937- . II. Viện Khảo cổ học (Việt Nam).
III. Nhan đề: Dong Son culture in Vietnam.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là nhan đề sách
419

Quy tắc đã áp dụng:

Hà, Văn Tấn, 1937-

.

Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / chủ biên, Hà Văn Tấn ; các tác
giả, Bùi Văn Liêm … [và những người khác] — Hà Nội :
Khoa học Xã hội, 1994.
524 tr. : minh hoa (một phần màu) ; 25 cm. + 1 bản đồ gấp lại
(43 x 56 cm.)
Mặt sau trang nhan đề ghi tên sách bằng tiếng Anh: The Dong
Son culture in Vietnam.
Đầu trang nhan đề: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Quốc gia. Viện Khảo cổ học.
Công trình do Toyota Foundation tài trợ.
Tham khảo: tr. 430-446.
I. Hà, Văn Tấn, 1937- . II. Viện Khảo cổ học (Việt Nam).
III. Nhan đề: Dong Son culture in Vietnam.
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tác giả thứ 1. Tương tự làm thẻ
thứ 2-3 cho tập thê - thẻ thứ 4 cho Nhan đề bằng ngoại ngữ đươc ghi trên tài liệu

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 26A-B :Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
sách
• 26B : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nguời chủ
biên
• 29B2e Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho tập thể
• 29B5b : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề khác
Hình thức tiêu đề:
• 34A : Tiêu đề theo họ
• 33A2: Ghi dấu phẩy sau họ
• 43 : Năm sinh được ghi vào sau tên họ của người
chủ biên
• 49B : Tiêu đề phụ là tên tập thể
• 51C : Địa danh được thêm vào tên tập thể
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
• 5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
• 5D1 : Kích thước
• 5E 1 : Tài liệu kèm theo: bản đồ**
• 7A3 : Đầu trang nhan đề:
• 7B3 : Ghi chú ngôn ngữ khác của nhan đề
• Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C của
Cẩm Nang này]

•

**Hình Bản đồ di tích văn hóa Đông Sơn kèm theo sách (43
x 56 cm.)- Xem Mô tả chi tiết về Bản đồ ở phần III. Bản đồ.
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Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite)
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn trường
-- Tags

Trường điều khiển = Control field - 01-05

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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

$a$c

Hình thức khác của nhan đề (R) = Varying
form of title (R)

10

$a

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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

50X-53X

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

Chỉ thị
Indicators

500

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

$a

$a Đầu trang nhan đề: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân
văn Quốc gia. Viện Khảo cổ học.

500

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

$a

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

$a,$b

$a Mặt sau trang nhan đề ghi tên sách bằng tiếng Anh: The
Dong Son culture in Vietnam.
$a Thư mục : tr.430-446.

245
246

260
300

70X-75X
700
710

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

$a Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / $c chủ biên, Hà Văn
Tấn, các tác giả, Bùi Văn Liêm … [và những người khác]
$a Dong Son culture in Vietnam

$a,$b,$c

$a Hà Nội : $b Khoa học Xã hội, $c 1994.

$a,$b,$c,$e

$a 524 tr. : $b minh họa (một phần màu) ; $c 25 cm. + $e 1
bản đồ gấp lại (43 x 56 cm.)

Mã trường con
Subfield codes

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

1

$a

$a Hà, Văn Tấn, $d 1937-

1

$a

$a Viện Khảo cổ học (Việt Nam)

421

MARC Display (Library of Congress Authorities)

The Library of Congress

422

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 93000499
HEADING: Hà, Van T´ân
000 00479cz 2200157n 450
001 1701642
005 19951207132224.0
008 930105n| acannaab |a aaa
010 __ |a n 93000499
035 __ |a (DLC)n 93000499
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC
100 10 |a Hà, Van T´ân
400 00 |a Hà Van T´ân
670 __ |a V`ê kh?ao c?ô hoc ti`ên s?u´ Ðông Nam
Á, 1983: |b t.p. (Hà Van T´ân)
670 __ |a Tác gi?a Nghê T~inh th´ê k?y XX, 1994:
|b v. 2, p. 136 (Hà Van T´ân; b. 1937)
953 __ |a yk06 |b yk06
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
12. 2. Tài liệu kèm theo (đĩa CD): Sách tiếng Anh
Adobe Acrobat 4.0. 2nd ed. San Jose, Calif. : Adobe Press, 2000.
Thông tin trên trang nhan đề:
Hình trang nhan đề

Hình đĩa CD kèm theo tài liệu**

Tên tác giả/soạn giả:
Nhan đề sách: Adobe Acrobat 4.0
Nơi xuất bản: San Jose, Calif.
Nhà xuất bản: Adobe Systems Incorporated
Năm xuất bản: 2000
Những thông tin khác:
Số trang: 369 tr. ; minh họa
Khổ sách: 24 cm.
ISBN 0-201-70284-3
Tài liệu kèm theo: đĩa CD 4 3/4 in. đựng trong bao dán trên bìa sau
Tùng thư: Classroom in a book
Có bảng dẫn mục
Bìa sách ghi: “The official training workbook developed by the staff
of Adobe.” [Tài liệu học tập chính thức do Nhân viên của Adobe
soạn thảo]
Thiết bị cần: 486 hay Pentium PC, 32MB RAM, Windows 95 hay
cao hơn, ổ đĩa CD, đĩa cố định cần 80MB.

Hình trang mặt sau của trang nhan đề ghi: 2nd ed.
ISBN 0-201-70284-3—nhà xuất bản: Adobe Systems Incorporated

Hình trang bìa sách : “The official training
workbook developed by the staff of
Adobe.”
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Quy tắc đã áp dụng:
Adobe Acrobat 4.0. — 2nd ed. —San Jose, Calif. : Adobe Press, c2000.
369 tr. : minh họa, màu ; 24 cm. + 1 đĩa CD-ROM (4 3/4 in.) —
(Classroom in a book)
Trang bìa ghi: “The official training workbook developed by the
staff of Adobe.”
Có bảng dẫn mục.
Thiết bị cần: 486 hay Pentium PC, 32MB RAM, Windows 95
hay cao hơn, ổ đĩa CD, đĩa cố định cần 80MB.
ISBN 0-201-70284-3

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•

Hình thức tiêu đề:
•

I. Adobe Systems

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính, với tiêu đề chính là nhan đề

Adobe Systems
Adobe Acrobat 4.0. — 2nd ed. —San Jose, Calif. : Adobe Press, c2000.
369 tr. : minh họa, màu ; 24 cm. + 1 đĩa CD-ROM (4 3/4 in.) —
(Classroom in a book)
Trang bìa ghi: “The official training workbook developed by the
staff of Adobe.”
Có bảng dẫn mục.
Thiết bị cần: 486 hay Pentium PC, 32MB RAM, Windows 95
hay cao hơn, ổ đĩa CD, đĩa cố định cần 80MB.
ISBN 0-201-70284-3
I. Adobe Systems

26A-B :Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
sách
29B2e Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho tập thể

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

49B : Tiêu đề theo tên tập thể

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
5E 1 : Tài liệu kèm theo: đĩa CD**
7: Ghi chú tổng quát
7A3 : Đầu trang nhan đề
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản
(MARC 21 Lite) – (Xem trang kế tiếp)

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính, với tiêu đề phụ là tên tập thể: Adobe Systems
424

KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn trường
Tags
020

245

250
260
300

Trường điều khiển = Control field - 01-05

Chỉ thị
Indicators

Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) ISBN (R)

Mã trường con
Subfield codes
$a

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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 (250260)
Ấn bản [minh xác về ấn bản] (R) = Edition
statement (NR)
[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)

00

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Chỉ thị
Indicators

$a 2nd ed.

$a,$b,$c

$a San José, Calif : $b Adobe Press, $c 2000.

Mã trường con
Sub field codes

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

500

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

500

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

53X-58X

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

538

Ghi chú chi tiết về hệ thống (R) = System details
note (R)

$a,$b,$c,$e

$a

$a
Chỉ thị
Indicators

$a Adobe Acrobat 4.0

$a,$b

300

50X-53X

0201702843

$a 369 tr. : $b minh họa, màu : $c 24 cm. + $e 1 đĩa CD-ROM (4 ¾
in.)

$a Classroom in a book

$a Trang bìa ghi: “The official traning workbook developed by the
staff of adobe.” [“Tài liệu học tập chính thức do nhân viên của
Adobe soạn thảo”]
$a Có bảng dẫn mục.

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a Thiết bị cần: 486 hay Pentium PC, 32MB RAM, Windows 95 hay
cao hơn, ổ đĩa CD, đĩa cố định cần 80MB.

426

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

$a Adobe Systems.

Hồ sơ tiêu đề chuẩn của tên tác giả tập thể liên hệ với tác phẩm đang được làm mô tả “Adobe Systems” được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề chuẩn
Của TV Quốc Hội Mỹ: (http://authorities.loc.gov)

426

MARC Display (Library of Congress Authorities)

427

The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 85057605
HEADING: Adobe Systems
000 00479cz 2200157n 450
001 598950
005 20020723052740.0
008 850627n| acannaabn |a ana
010 __ |a n 85057605 |z n 00010904
035 __ |a (OCoLC)oca01374628
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC |d WaU
110 2_ |a Adobe Systems
410 2_ |a Adobe Systems Inc.
410 2_ |a Adobe Systems Incorporated
670 __ |a Postscript language tutorial and cookbook, 1985: |b CIP t.p. (Adobe Systems
Incorporated)
953 __ |a bt98 |b ta30
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
12. 3. Tài liệu kèm theo : Băng ghi âm : Sách tiếng Pháp
Interaction : révision de grammaire française / Susan St. Onge .... [và những người khác]. — 4e ed. — Boston : Heinle & Heinle Pub., 1995.
Hình trang nhan đề

Hình hộp đựng băng ghi âm

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Susan St. Onge, Donald St.
Onge, Katherine Kulick, David King
Nhan đề: Interaction : révision de grammaire
française
Nơi xuất bản: Boston
Nhà xuất bản: Heinle & Heinle Pub.
Năm xuất bản: 1995.
Những thông tin khác:

Hình băng ghi âm kèm theo sách

*Ghi chú: Tên, của tác giả St. Onge, Susan
S., 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.

Ấn bản: lần 4
Số trang: 399 tr.
Khổ sách 24 cm.
Có bản đồ
1 băng casset kèm theo (27 ph.)
Bằng tiếng Anh và Pháp
Có tham khảo và bảng dẫn mục
ISBN 0-8384-4573-X (sách)
ISBN 0-8384-4580-2 (băng)

428

Quy tắc đã áp dụng:
Interaction : révision de grammaire française / Susan St.
Onge .... [và những người khác]. — 4e ed. — Boston : Heinle
& Heinle Pub., 1995.
399 tr. : minh họa, bản đồ ; 24 cm. + 1 băng ghi âm (27 ph.)
Bằng tiếng Anh và Pháp.
Có tham khảo và bảng dẫn mục.
ISBN 0-8384-4573-X (sách)
ISBN 0-8384-4580-2 (băng)
I. St. Onge, Susan S.

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 26B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành
cho nhan đề
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho
Soạn giả được nêu tên đầu tiên
Hình thức tiêu đề:
•
•

34A : Tiêu đề theo họ
33A2: Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước
tên

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề

St. Onge, Susan S.
Interaction : révision de grammaire française / Susan St.
Onge .... [và những người khác]. — 4e ed. — Boston : Heinle
& Heinle Pub., 1995.
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