C. Hình thức đặc biệt của một của tiêu đề
13. 1. Mô tả phân tích [mô tả trích] : Tác phẩm riêng rẽ trong một sưu tập: Làm tiêu đề mô tả phụ theo tên/nhan đề
Con người và trước tác

Trường hợp 1: Nhan đề toàn tập 3
cuốn: La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân
Hãn. Tập 1: Con người và trước tác

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên soạn giả: Hữu Ngọc, Nguyễn Đức Hiền.
Nhan đề: La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn,
1908-1996
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 1998

Số trang: 3 tập : hình ảnh màu ; 24 cm.
Nội dung: t. 1: Con người và truớc tác (phần
1).— t.2: Con người và truớc tác (phần 2: Lịch
sử.). — t. 3: Trước tác phần 3: Văn học
Kích thước: 24 cm.
Có minh họa, hình ảnh màu, bản đồ
Có thư mục.

Quy tắc 29B8 áp dụng cho việc làm mô tả phân tích [mô tả trích]: a) Tiêu đề mô tả phụ theo lối Tên/nhan đề:
Dùng tiêu đề cho tên/nhan đề hoặc nhan đề của một phần trong tài liệu làm tiêu đề cho bản mô tả phụ phân
tích

Con người và trước tác

Trường hợp 1: Nhan đề toàn tập 3
cuốn: La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân
Hãn. Tập 2: Con người và trước
tác: (phần 2: Lịch sử.).

Trường hợp 1: Nhan đề toàn tập 3
cuốn: La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân
Hãn. Tập 3: Con người và trước
tác: (phần 3: Văn học)

La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, 1908-1996 /
Hữn Ngọc, Nguyễn Đức Hiền sưu tập, biên soạn. —
Hà Nội : Giáo Dục, 1998.
3 t. : minh họa, hình ảnh màu, bản đồ ; 24 cm.
Nội dung : t. 1: Con người và truớc tác (phần 1).—
t. 2 : Con người và truớc tác (phần 2: Lịch sử.). —
t. 3 : Trước tác (phần 3: Văn học).
I. Hữu Ngọc. II. Nguyễn, Đức Hiền. III. Nhan đề:
Con người và trước tác. IV. Nhan đề: Con người và truớc
tác : Lịch sử. V. Nhan đề: Trước tác : Văn học.

Mẫu thẻ [phiếu] bản mô tả phụ phân tích thứ 1 cho tập 1
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Con người và trước tác : Lịch sử

Trước tác : Văn học

La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, 1908-1996 /
Hữn Ngọc, Nguyễn Đức Hiền sưu tập, biên soạn. —
Hà Nội : Giáo Dục, 1998.
3 t. : minh họa, hình ảnh màu, bản đồ ; 24 cm.
Nội dung : t. 1. Con người và truớc tác (phần 1). —
t. 2. Con người và truớc tác (phần 2: Lịch sử.). —
t. 3. Trước tác (phần 3: Văn học)

La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, 1908-1996 /
Hữn Ngọc, Nguyễn Đức Hiền sưu tập, biên soạn. —
Hà Nội : Giáo Dục, 1998.
3 t. : minh họa,hình ảnh màu, bản đồ ; 24 cm.
Nội dung : t. 1. Con người và truớc tác (phần 1). —
t. 2. Con người và truớc tác (phần 2: Lịch sử.). —
t. 3. Trước tác (phần 3: Văn học)

I. Hữu Ngọc. II. Nguyễn, Đức Hiền. III. Nhan đề:
Con người và trước tác. IV. Nhan đề: Con người và
truớc tác : Lịch sử. V. Nhan đề: Trước tác : Văn học.

I. Hữu Ngọc. II. Nguyễn, Đức Hiền. III. Nhan đề:
Con người và trước tác. IV. Nhan đề: Con người và
truớc tác : Lịch sử. V. Nhan đề: Trước tác : Văn học.

Mẫu thẻ [phiếu] bản mô tả phụ phân tích thứ 2 cho tập 2

Mẫu thẻ [phiếu] bản mô tả phụ phân tích thứ 3 cho tập 3

Xin xem biểu ghi MARC 21 Đơn giản (MARC 21 Lite) nơi trang 434
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính =
Main entry field (1XX)
24X
245

260
300

Trường dành cho nhan đề chính và nhan
đề liên hệ = Title and related fields (20X24X)
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)
Trường dành cho Mô tả vật chất =
Physical description, etc. field (3XX)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

00

$a,$c,

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

$a La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, 1908-1996 / $c Hữn Ngọc, Nguyễn
Đức Hiền sưu tập, biên soạn.

$a Hà Nội : $b Giáo Dục, $c 1998.

Mã trường con
Sub field codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

505

Ghi chú nội dung (R) = Formatted
contents note (R)

0#

$a

70X75X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trườngcon
Subfield codes

700

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

1

$a

$a Hữu Ngọc.

700

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

1

$a

$a Nguyễn, Đức Hiền.

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liên hệ
không kiểm soát/phân tích = Added
entry – Uncontrolled related/Analytical
title (R)
Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liên hệ
không kiểm soát/phân tích = Added
entry – Uncontrolled related/Analytical
title (R)
Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liênhệ
không kiểm soát/phân tích = Added
entry – Uncontrolled related/Analytical
title (R)

0

$a

$a Con người và truớc tác.

0

$a

$a Con người và truớc tác : Lịch sử.

0

$a

$a Trước tác : Văn học.

740

740

$a,$c

$a 3 t. : $b minh họa, hình ảnh màu, bản đồ ; $c 24 cm.

$a t. 1. Con người và truớc tác (phần 1).— t. 2. Con người và truớc tác (phần
2: Lịch sử.). — t. 3. Trước tác (phần 3): Văn học.
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C. Hình thức đặc biệt của một của tiêu đề
13. 2. Mô tả phân tích [mô tả trích] : Một đoạn với nhan đề riêng trong 1 tác phẩm: Làm tiêu đề mô tả phụ phân tích loại “Trong”
Hoàng Xuân Hãn, La Sơn phu tử và nhóm Thanh Nghị / Vũ Đình Hoè.
Trường hợp 2: Mô tả một bài viết trong tập
1:Hoàng Xuân Hãn, La Sơn phu tử và Nhóm
Thanh Nghị / Vũ Đình Hoè (tr. 15-33, tâp 1)

Quy tắc 29B8(b) Các bản mô tả phân tích loại “Trong” [CAACR2 tr. 81]

Nếu cần ghi nhiều chi tiết hơn trong bản mô tả phụ phân tích thì hãy làm một bản mô tả thuộc
loại “Trong”. Các bản mô tả thuộc loại này gồm các chi tiết như sau:
Tiêu đề theo tên/nhan đề
Nhan đề chính và minh xác về trách nhiệm, v.v. (quy tắc 1, 2,4,5,7)

Vũ, Đình Hoè
Hoàng Xuân Hãn, La Sơn phu tử và nhóm Thanh Nghị / Vũ
Đình Hoè. — tr. 15-33 ; 24 cm.
Trong : La Sơn yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, 1908-1996.
Tâp 1: Con người và trước tác / Hữu Ngọc và Nguyễn
Đức Hiền sưu tập, biên soạn. — Hà Nội : Giáo Dục, 1998.

Xin xem biểu ghi MARC 21 Đơn giản (MARC 21 Lite) nơi trang 436
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Biểu ghi MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) cho trường hợp mô tả phân tích tr. 435.
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
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)

0,1,3#

$a

$a Vũ, Đình Hoè

24X

Trường dành cho nhan đề chính và nhan đề liên
hệ = Title and related fields (20X-24X)
Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) =
Title statement (NR)

10

$a,$c,

$a Hoàng Xuân Hãn, La Sơn phu tử và nhóm Thanh Nghị / $c
Vũ Đình Hoè.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

245

300

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

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

76X-78X

Trường dành cho các bản mô tả liên kết –
Các biểu ghi liên kết và các ghi chú – Thông
tin tổng quát = Linking entry fields –
Records links and notes – General
information
Tiêu đề mô tả phụ cho tài liệu chính gốc = Host
item entry (R)

773

$a,$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường
con Subfield
codes

0

$d,$g,$q,$t

$a tr. 15-33 ; 24 cm.

$t La Sơn yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, 1908-1996. $g Tâp 1:
Con người và trước tác / Hữu Ngọc và Nguyễn Đức Hiền sưu
tập, biên soạn. $d Hà Nội : Giáo Dục, 1998. $q tr. 15-33
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C. Hình thức đặc biệt của một của tiêu đề
13. 2. Mô tả phân tích [mô tả trích] : Tác phẩm riêng rẽ trong một tác phẩm : Làm bản mô tả phụ phân tích loại “Trong”
Exploring Microsoft Word 2000
Hình trang nhan đề của một tác phẩm
gồm nhiều phần khác nhau, có thể dùng
làm thí dụ cho tiêu đề mô tả phân tích
[mô tả trích]

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên tác giả: Robert T. Graueur, Maryann Barber
Nhan đề: Exploring Microsoft® Office 2000 professional (vol. I)
Nơi xuất bản: Upper Saddle River, NJ
Nhà xuất bản: Prentice Hall
Năm xuất bản: 1999

Số trang: tập 1
Khổ sách: 28 cm.
Minh họa
Nội dung: Exploring Microsoft® Word 2000 —
Exploring Microsoft® Excel 2000 — Exploring
Microsoft® Access 2000 — Exploring Microsoft® PowerPoint 2000 —Internet Explorer 5.0.

Grauer, Robert T.
Exploring Microsoft® Office 2000 professional / Robert T. Graueur,
Maryann Barber. — Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999.
t. : minh họa ; 28 cm.
Nội dung : Exploring Microsoft® Word 2000 —
Exploring Microsoft® Excel 2000 — Exploring Microsoft® Access 2000
— Exploring Microsoft® Power
Point 2000 —Internet Explorer 5.0.
ISBN –0-13-014996-9

Hình trang mặt sau của trang
nhan đề: ghi năm xuất bản:
1999, và số tiêu chuẩn

I. Barber, Maryann. II. Nhan đề. III. Nhan đề: Exploring Microsoft®
Word 2000. IV. Nhan đề: Exploring Microsoft® Excel 2000. V. Nhan đề:
Exploring Microsoft® Access 2000. VI. Nhan đề: Exploring Microsoft®
Power Point 2000. VII. Nhan đề: Internet Explorer 5.0.

Mẫu thẻ [phiếu] bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả và nhan đề chính của cả cuốn sách. Phần Exploring Microsoft® Word 2000 sẽ được dùng làm thí dụ cho tiêu đề mô tả phụ phân tích “Trong” cho một phần của sách (xem trang
kết tiếp)
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Exploring Microsoft® Word 2000
Grauer, Robert T.
Exploring Microsoft® Office 2000 professional / Robert T. Graueur,
Maryann Barber. — Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999.
t. : minh họa ; 28 cm.
Nội dung : Exploring Microsoft® Word 2000 — Exploring Microsoft®
Excel 2000 — Exploring Microsoft® Access 2000 — Exploring Microsoft®
Power Point 2000 — Internet Explorer 5.0.
ISBN –0-13-014996-9

Mẫu thẻ [phiếu] mô tả phụ phân tích
[mô tả phụ trích] “Trong” với hình
thức tên/nhan đề cho một phần của
sách chính: Exploring Microsoft®
Office 2000 professional

I. Barber, Maryann. II. Nhan đề. III. Nhan đề: Exploring Microsoft®
Word 2000. IV. Nhan đề: Exploring Microsoft® Excel 2000. V. Nhan đề:
Exploring Microsoft® Access 2000. VI. Nhan đề: Exploring Microsoft®
Power Point 2000. VII. Nhan đề: Internet Explorer 5.0.

Mẫu biểu ghi MARC 21 Đơn Giản cho nhan đề thứ 1 của phần Nội Dung [tr.437]
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite

020

100
24X
245

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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

Chỉ thị
Indicators

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường
con Subfield
codes
$a
Mã trường con
Subfield codes

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 related fields (20X-24X)
Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) =
Title statement (NR)

1

$a

$a Grauer, Robert T.

10

$a,$c,

$a Exploring Microsoft® Office 2000 professional / $c Robert T.
Graueur, Maryann Barber.

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

$a 0-13-014996-9

438

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất bản,
v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250-260)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260

[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. Imprint)(R)

$a,$b,$c

300

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

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

505

Ghi chú nội dung (R) = Formatted contents
note (R)

0#

$a

70X75X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trườngcon
Subfield codes

700

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

1

$a

$a Barber, Maryann.

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liên hệ không
kiểm soát/phân tích = Added entry –
Uncontrolled related/Analytical title (R)

1

$a

$a Exploring Microsoft® Word 2000.

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liên hệ không
kiểm soát/phân tích = Added entry –
Uncontrolled related/Analytical title (R)

0

$a

$a Exploring Microsoft® Excel 2000

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liên hệ không
kiểm soát/phân tích = Added entry –
Uncontrolled related/Analytical title (R)

0

$a

$a Exploring Microsoft® Access 2000

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liênhệ không
kiểm soát/phân tích = Added entry –
Uncontrolled related/Analytical title (R)

0

$a

$a Exploring Microsoft® Power Point 2000.

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liênhệ không
kiểm soát/phân tích = Added entry –
Uncontrolled related/Analytical title (R)

0

$a

$a Internet Explorer 5.0.

Chỉ thị
Indicators

$a Upper Saddle River, NJ : $b Prentice Hall, $c 1999.

Mã trường con
Sub field codes
$a,$c

$a t. : $b minh họa ; $c 28 cm.

$a Exploring Microsoft® Word 2000 — Exploring Microsoft® Excel
2000 — Exploring Micro soft® Access 2000 — Exploring
Microsoft® PowerPoint 2000 —Internet Explorer 5.0.
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C. Hình thức đặc biệt của một của tiêu đề
13. 2. Mô tả phân tích [mô tả trích] : Trường hợp 2: Một đoạn với nhan đề riêng trong một tác phẩm: Làm bản mô tả phụ phân tích loại
“Trong” Exploring Microsoft® Word 2000.— tr. 1-208 ; 28 cm.
Trường hợp 2: Mô tả một phần của sách:
Exploring Microsoft® Word 2000.— tr. 1-

Quy tắc 29B8 áp dụng cho việc làm bản mô tả phân tích [mô tả trích]: a) Tiêu đề bản mô tả
phụ theo lối Tên/nhan đề:
Dùng tiêu đề cho tên/nhan đề hoặc nhan đề của một phần trong tài liệu làm tiêu đề cho bản
mô tả phụ phân tích

Bảng Mục Lục trang 1
Quy tắc 29B8(b) Các bản mô tả phân tích loại “Trong” [CAACR2 tr. 81]

Nếu cần ghi nhiều chi tiết hơn trong bản mô tả phụ phân tích thì hãy làm một bản mô tả thuộc loại “Trong”.
Các bản mô tả thuộc loại này gồm các chi tiết như sau:
Tiêu đề theo tên/nhan đề
Nhan đề chính và minh xác về trách nhiệm, v.v. (quy tắc 1, 2,4,5,7)

Grauer, Robert T.
Exploring Microsoft® Word 2000.— tr. 1-208 ; 28 cm.
Trong : Exploring Microsoft® Office 2000 professional /
Robert T. Graueur, Maryann Barber. — Upper Saddle River, NJ :
Prentice Hall, 1999.

Mẫu thẻ [phiếu] mô tả phụ phân tích [mô tả phụ trích] “Trong” với hình thức tên/
nhan đề cho một phần của sách chính: Exploring Microsoft® Office 2000 professional
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Biểu ghi MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) cho trường hợp mô tả phân tích tr. 440.
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
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)

0,1,3#

$a

$a Grauer, Robert T.

24X

Trường dành cho nhan đề chính và nhan đề liên
hệ = Title and related fields (20X-24X)
Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) =
Title statement (NR)

10

$a,$c,

$a Exploring Microsoft® Word 2000.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

245
300

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

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

76X-78X

Trường dành cho các bản mô tả liên kết –
Các biểu ghi liên kết và các ghi chú – Thông
tin tổng quát = Linking entry fields –
Records links and notes – General
information
Tiêu đề mô tả phụ cho tài liệu chính gốc = Host
item entry (R)

773

$a,$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường
con Subfield
codes

0

$a,$d,$q,$t

$a tr. 1-208 ; 28 cm.

$a Grauer, Robert T.$t Exploring Microsoft® Office 2000
professional / $c Robert T. Graueur, Maryann Barber. $d
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999. $q tr. 1-208 ;
28 cm.
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C. Hình thức đặc biệt của một của tiêu đề
13. 3. Mô tả phân tích [mô tả trích] : Tác phẩm riêng rẽ trong một tác phẩm: Làm bản mô tả phụ phân tích loại “Trong”
Contes : scènes de la vie de province. — tr. 142-159.
Hình trang nhan đề của một tác phẩm gồm
nhiều truyện khác nhau, có thể dùng làm thí
dụ cho tiêu đề mô tả phân tích [mô tả trích]

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Maupassant
Nhan đề: Contes : scènes de la vie de province.
Nơi xuất bản: Paris
Nhà xuất bản: Bordas
Năm xuất bản: 1966.
Những thông tin khác:
Số trang: 192 tr. : minh họa
Khổ sách: 20 cm.

Bảng Mục Lục trang 1

Bảng Mục lục trang 2: Phần V:
Bourgeois của Maupassant: Tác
phẩm Boule de suif được làm mô
tả phân tích [mô tả trích]

Những thông tin khác (tiếp theo):
Nội dung : I. Tragédies et farces paysannes :
Aux champs — La ficelle — Le vieux — Coco
— Le petit fût — Une vente. II Hobereaux et
chasseurs : Le loup — Amour — La roche aux
guillemets. II. Marins : En mer — Le retour —
Le noyé. IV. Petites gens : Le papa de Simon. V.
Bourgeois : Boule de suif — Mon oncle Jules
— Un coup d’ état

Maupassant, Guy de, 1850-1893.
Contes : scènes de la vie de province / Maupassant ; avec
une notice sur la vie de Maupassant, une analyse méthodique
des contes choisis, des notes, par Denise P. Cogny Pierre.
Cogny . — Paris : Bordas, 1966.
192 tr. : minh họa ; 20 cm.
Nội dung : I. Tragédies et farces paysannes : Aux
champs — La ficelle — Le vieux — Coco — Le petit
fût — Une vente. II Hobereaux et chasseurs : Le loup
— Amour — La roche aux guilleemots. III. Marins : En
mer — Le retour — Le noyé. IV. Petites gens : Le papa de
Simon. V. Bourgeois, boule de suif — Mon oncle Jules —
Un coup d’ état.
I. Cogny, Denise P. II. Cogny, Pierre. III. Nhan đề. IV. Nhan
đề : Scènes de la vie de province.

Mẫu thẻ [phiếu] bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả và nhan đề chính của cả cuốn sách. Phần V. có truyện Bourgeois,
boule de suif sẽ được dùng làm thí dụ cho tiêu đề mô tả phụ phân tích “Trong” (xem trang kết tiếp)
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Bourgeois, boule de suif
Maupassant, Guy de, 1850-1893.
Contes : scènes de la vie de province / Maupassant ; avec une notice sur la vie de
Maupassant, une analyse méthodique des contes choisis, des notes, par Denise P.
Cogny, Pierre Cogny. — Paris : Bordas, 1966.
192 tr. : minh họa ; 20 cm.
Nội dung : I. Tragédies et farces paysannes : Aux champs — La ficelle —
Le vieux — Coco — Le petit fût — Une vente. II Hobereaux et chasseurs : Le loup —
Amour — La roche aux guilleemots. III. Marins : En mer — Le retour — Le noyé. IV.
Petites gens : Le papa de Simon. V. Bourgeois, boule de suif — Mon oncle Jules —
Un coup d’ état.

Mẫu thẻ [phiếu] bản mô tả phụ phân tích với
tiêu đề là tên tác giả và nhan đề chính của cả
cuốn sách. Phần V có truyện Bourgeois, boule
de suif

I. Cogny, Denise P. II. Cogny, Pierre. III. Nhan đề. IV. Nhan đề : Scènes de la vie de
province.

Mẫu biểu ghi MARC 21 Đơn Giản cho nhan đề thứ 1 của phần Nội Dung [tr.442]
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite

100
24X
245

246

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

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

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 related fields (20X-24X)
Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) =
Title statement (NR)

1

$a

$a Maupassant, Guy de, 1850-1893.

10

$a,$c,

$a Contes : scènes de la vie de province / $c Maupassant ; avec une
notice sur la vie de Maupassant, une analyse méthodique des contes
choisis, des notes, par Denise P. Cogny, Pierre Cogny.

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

10

$a

$a Scènes de la vie province.

443

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất bản,
v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250-260)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260

[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. Imprint)(R)

$a,$b,$c

300

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

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

505

Ghi chú nội dung (R) = Formatted contents
note (R)

0#

$a

70X75X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trườngcon
Subfield codes

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liên hệ không
kiểm soát/phân tích = Added entry –
Uncontrolled related/Analytical title (R)

1

$a

Chỉ thị
Indicators

$a Paris : $b Bordas, $c 1966.

Mã trường con
Sub field codes
$a,$c

$a 192 tr. : minh họa ; 20 cm.

I. Tragédies et farces paysannes : Aux champs — La ficelle — Le
vieux — Coco — Le petit fût — Une vente. II Hobereaux et
chasseurs : Le loup — Amour — La roche aux guilleemots. III.
Marins : En mer — Le retour — Le noyé. IV. Petites gens : Le papa
de Simon. V. Bourgeois : Boule de suif — Mon oncle Jules — Un
coup d’ état.

$a Bourgeois : Boule de suif
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C. Hình thức đặc biệt của một của tiêu đề
13. 2. Mô tả phân tích [mô tả trích] : Một đoạn với nhan đề riêng trong một tác phẩm: Làm tiêu đề mô tả phụ phân tích loại “Trong”
Boule de suif / Guy de Maupassant tr. 142-159.

Trường hợp 2: Mô tả một bài viết trong tập
sách Contes: scènes de la vie de province:
V. Bourgeois, boule de suif, tr. 142-159.

Quy tắc 29B8 áp dụng cho việc làm bản mô tả phân tích [mô tả trích]: a) Tiêu đề mô tả phụ
theo lối Tên/nhan đề:
Dùng tiêu đề cho tên/nhan đề hoặc nhan đề của một phần trong tài liệu làm tiêu đề cho
bản mô tả phụ phân tích
Quy tắc 29B8(b) Các bản mô tả phân tích loại “Trong” [CAACR2 tr. 81]

Nếu cần ghi nhiều chi tiết hơn trong bản mô tả phụ phân tích thì hãy làm một bản mô tả
thuộc loại “Trong”. Các bản mô tả thuộc loại này gồm các chi tiết như sau:
Tiêu đề theo tên/nhan đề
Nhan đề chính và minh xác về trách nhiệm, v.v. (quy tắc 1, 2,4,5,7)

Hình trang 142 có truyện Boule de suif

Maupassant, Guy de, 1850-1893.
Bourgois, boule de suif / Maupassant. — tr. 142-159 : minh họa ;
20 cm.
Trong : Maupassant, Guy de, 1850-1893. Contes : scènes de la vie de
province. — Paris : Bordas, 1966.

Mẫu thẻ [phiếu] mô tả phụ phân tích [mô tả phụ trích]
“Trong” với hình thức tên/nhan đề cho truyện Bourgois,
boule de suif.
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Biểu ghi MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) cho trường hợp mô tả phân tích tr. 445.
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
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)

0,1,3#

$a

$a Maupassant, Guy de, 1850-1893.

24X

Trường dành cho nhan đề chính và nhan đề liên
hệ = Title and related fields (20X-24X)
Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) =
Title statement (NR)

10

$a,$c,

$a Bourgois, boule de suif / Maupassant.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

245
300

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

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

76X-78X

Trường dành cho các bản mô tả liên kết –
Các biểu ghi liên kết và các ghi chú – Thông
tin tổng quát = Linking entry fields –
Records links and notes – General
information
Tiêu đề mô tả phụ cho tài liệu chính gốc = Host
item entry (R)

773

$a,$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường
con Subfield
codes

0

$a,$d,$q,$t

$a tr. 142-159 : minh họa ; 20 cm.

$a Maupassant, Guy de, 1850-1893.$t Contes : scènes de la
vie de province / Maupassant. $d Paris : Bordas, 1966. $q tr.
142-159 : minh họa ; 20 cm.
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LC Control Number: n 79069916
HEADING: Maupassant, Guy de, 1850-1893
000 01806cz 2200469n 450
001 2822102
005 20030306071326.0
008 790816n| acannaabn |a aaa
010 __ |a n 79069916
035 __ |a (OCoLC)oca00302736
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d InU |d DLC |d OCoLC |d OCl |d OCoLC |d WU |d
TxCM
053 _0 |a PQ2349 |b PQ2358
100 1_ |a Maupassant, Guy de, |d 1850-1893
400 1_ |a Mopassan, Gi de, |d 1850-1893
400 1_ |a Mopasan, Gi de, |d 1850-1893
400 1_ |a Prunier, Joseph, |d 1850-1893
400 1_ |a Mo-po-sang, |d 1850-1893
400 1_ |a De Maupassant, Guy, |d 1850-1893
400 1_ |a De Mopassan, Gi, |d 1850-1893
400 1_ |a De Mopasan, Gi, |d 1850-1893
400 1_ |a Mopasan, Giui de, |d 1850-1893
400 1_ |a De Mopasan, Giu, |d 1850-1893
400 1_ |a Mopassan, Giui de, |d 1850-1893
400 1_ |a De Mopassan, Giui, |d 1850-1893
400 1_ |a M¯o patsang, K¯i d¯o e, |d 1850-1893
400 1_ |a Mop¯ as¯am . G¯ aya da, |d 1850-1893
400 1_ |a M¯ op¯as ¯ a, G¯ ay-da-, |d 1850-1893
400 1_ |a Da-M¯op ¯as¯a, G¯ay-, |d 1850-1893
400 1_ |a M¯o ppas¯a nn, Di. Ge., |d 1850-1893
400 1_ |a Mopassan, Hi de, |d 1850-1893
400 1_ |a De Mopassan, Hi, |d 1850-1893
400 1_ |a Maupassant, G. de |q (Guy), |d 1850-1893
670 __ |a His Dos leben fun a menshen, 1918: |b t.p. (Giu de Mopasan)
670 __ |a His Sochinen¯iia Giui de Mopassana, 1893.
670 __ |a His N¯a ng K¯o nkhai, 1979: |b t.p. (K¯i d¯o e M¯o patsang)
670 __ |a J¯ivan an¯a m pratibimba, 1933: |b t.p. (G¯ay a da Mop¯as ¯am.. .)
670 __ |a Mudiyada h¯u , 1953: |b t.p. (G¯ay -da-M¯ op¯as ¯ a)
670 __ |a Veluttapenna, 19--: |b t.p. (Di. Ge. M¯oppas ¯ ann)
670 __ |a Tvory v vos´my tomakh, 1969: |b v. 1, t.p. (Hi de Mopassan)
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670 __ |a Der schöne Freund, c1965: cover (G. de Maupassant)
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b wd29
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