C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề:
8. 1. Nhan đề song song: Sách tiếng Việt
Huế, di sản văn hoá thế giới = Hue, world cultural heritage. Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1995.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả:
Nhan đề: Huế, di sản văn hoá thế giới
Nhan đề song song: Hue, world cultural heritage
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 1995
Những thông tin khác:
Số trang: 144 tr., hình ảnh màu
Khổ sách: 25 cm.
Văn bản đa số là hình ảnh với chú giải bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh và Pháp.

Huế, di sản văn hóa thế giới = Hue, world cultural
heritage. — Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1995.
144 tr. : minh họa, hình ảnh màu ; 25 cm.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là
nhan đề: Huế, di sản văn hóa thế giới

Văn bản đa số là hình ảnh với chú giải bằng 3 thứ
tiếng Việt, Anh và Pháp.
I. Nhan đề: Hue, world culture heritage.
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Quy tắc đã áp dụng:
Hue, world culture heritage

Lựa chọn các điểm truy dụng:

Huế, di sản văn hóa thế giới = Hue, world cultural
heritage. — Hà Nội : Văn hoá Thông tin, 1995.
144 tr. : minh họa, hình ảnh màu ; 25 cm.

•
•

Văn bản đa số là hình ảnh với chú giải bằng 3 thứ
tiếng Việt, Anh và Pháp.
I. Nhan đề: Hue, world cultural heritage.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề song song:
Hue, world cultural heritage

23C(4): Làm bản mô tả chính là nhan đề (vì
không có tác giả cá nhân, sách do tập thề ấn
hành)
29B5: Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề
song song

Hình thức tiêu đề:

Mô tả:

•
•

23C(4) : Tiêu đề chính là nhan đề
29B5: Tiêu đề phụ là nhan đề song song song

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1D : Nhan đề song song
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
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ
lục C của Cẩm Nang này]

Photo by Pham Le-Huong

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 điều khiển = 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

245

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

00

$a,$b

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)

10

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn trường
Tags

250
260
300

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)

$a Huế, di sản văn hoá = $b Hue, world cultural
heritage.
$a Hue, world cultural heritage

$a,$b
$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c

50X-53X

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

500

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

$a

546

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

$a

Chỉ thị
Indicators

$a Hà Nội : $b Văn hóa Thông tin, $c 1995.

$a 144 tr. : $b minh họa, hình ảnh màu ; $c 25 cm.

Mã trường con
Subfield codes

$a Văn bản đa số là hình ảnh với chú giải bằng 3 thứ
tiếng Việt, Anh và Pháp.
$a Bằng hai thứ tíếng Việt và Anh.
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề:
8. 2. Nhan đề song song: Sách tiếng Anh:
Flowers from volcano = Flores del volcán / Claribel Alegría ; translated by Carolyn Forché. Pittsburgh, PA : University of Pittsburgh Press, 1982.

Hình trang nhan đề tiếng Anh và tiếng
Tây Ban Nha ghi trên hai trang đối diện

Trang mặt sau trang nhan đề ghi năm xuất bản:
1982 và nơi xuất bản, ISBN

*Ghi chú: Tên tác giả: Alegría, Claribel. và dịch giả:
Forché, Carolyn được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn
cua TV Quốc Hội Mỹ (http://authorities.loc.gov) để thiết
lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho từng thư viện, để
bảo đảm tính nhất quán của một tiêu đề trong mục lục
thư viện.
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Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Claribel Alegría
Tên dịch giả: Carolyn Forché
Nhan đề: Flowers from the Volcano = Flores del
volcán
Nơi xuất bản: Pittsburgh, PA
Nhà xuấn bản: University of Pittsburgh Press
Năm xuất bản: 1982.
Những thông tin khác:
Số trang: 87 tr.
Khổ sách: 21 cm.
Bằng 2 thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha.
ISBN: 0-8229-3469-8 (bìa cứng)
ISBN: 0-8229-5344-7 (bìa mềm)
Tùng thư: Pitt poetry series

Alegría, Claribel.
[ Flores del volcán. English & Spanish]
Flowers from volcano = Flores del volcán / Claribel Alegría ;
translated by Carolyn Forché. — Pittsburgh, Pa : University of
Pittsburgh Press, 1982.
87 tr. ; 21 cm. — (Pitt poetry series)
Bằng 2 thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha.
ISBN: 0-8229-3469-8 (bìa cứng)
ISBN: 0-8229-5344-7 (bìa mềm)
I. Forché, Carolyn. II. Nhan đề. III. Nhan đề: Flores del volcán.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính, với tiêu đề chính là tên tác giả: Nhan đề đồng nhất bằng tiếng Anh: [ Flores del
volcán. English & Spanish]

Alegría, Claribel.
[ Flores del volcán. Anh ngữ & Tây Ban Nha ngữ]
Flowers from volcano = Flores del volcán / Claribel Alegría ;
translated by Carolyn Forché. — Pittsburgh, Pa : University of
Pittsburgh Press, 1982.
87 tr. ; 21 cm. — (Pitt poetry series)
Bằng 2 thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha.
ISBN: 0-8229-3469-8 (bìa cứng)
ISBN: 0-8229-5344-7 (bìa mềm)

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

23A2 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành
cho tác giả cá nhân
• 57A-B : Dùng Nhan đề đồng nhất
• 29B6 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho
dịch giả
• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan
đề chính, và cho nhan đề song song

I. Forché, Carolyn. II. Nhan đề. III. Nhan đề: Flores del volcán.

Hình thức tiêu đề:
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính, với tiêu đề chính là tên tác giả: Nhan đề đồng
nhất bằng tiếng Việt: [ Flores del volcán. Anh ngữ & Tây Ban Nha ngữ]

•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
7
: Ghi chú tổng quát
8B2 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Chữ viết hoa [Anh
ngữ]

Mô tả:
Forché, Carolyn
Alegría, Claribel.
[ Flores del volcán. English & Spanish]
Flowers from volcano = Flores del volcán / Claribel Alegría ;
translated by Carolyn Forché. — Pittsburgh, Pa : University of
Pittsburgh Press, 1982.
87 tr. ; 21 cm. — (Pitt poetry series)
Bằng 2 thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha.
ISBN: 0-8229-3469-8 (bìa cứng)
ISBN: 0-8229-5344-7 (bìa mềm)
I. Forché, Carolyn. II. Nhan đề. III. Nhan đề: Flores del volcán.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên dịch giả: Forché, Carolyn.Tương tự làm thẻ thứ 2 cho nhan đề bằng tiếng Anh : Flowers from volcano, thẻ thứ 3 cho nhan đề gốc bằng tiếng Tây Ban Nha: Flores del volcán

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
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn
trường tags

Trường điều khiển = Control field - 01-05

020

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

$a

020

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

$a

0822934698 (bìa cứng)
0822953447 (bìa mềm)

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)

1

$a

$a Alegría, Claribel.

240

Nhan đề đồng nhất (R) = Uniform title (NR)

10

$a,$l

245

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

10

$a,$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 (250260)
[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)

10

$a

[$a Flores del volcán. $l English & Spanish]
[$a Flores del volcán. $l Anh ngữ & Tây Ban Nha ngữ]
$a Flowers from the volcano = $b Flores del volcán / $c Claribel
Alegría ; translated by Carolyn Forché
$a Flores del volcán

Chỉ thị
Indicators

Mã trường
con Subfield
codes
$a,$b,$c

$a Pittsburgh, Pa. : $b University of Pittsburgh Press, $c c1982.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường
con Subfield
codes
$a$c

$a 87 tr. ; $c 21 cm.

Mã trường
con Sub field
codes
$a

$a Pitt poetry series

Mã trường
con Subfield
codes
$a,$b

$a Bằng hai thứ tiếnh Anh va Tây Ban Nha.

Mã trường
con Subfield
codes
$a

$a Forché, Carolyn.

260
300
300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

4XX

Trường dành cho tùng thư = Series
statement fields

Chỉ thị
Indicators

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

50X-53X

Chỉ thị
Indicators

546

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

##

70X-75X

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

Chỉ thị
Indicators

700

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

1
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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: n 82066934
HEADING: Alegría, Claribel
000 00707cz 2200217n 450
001 1004959
005 20020511071319.0
008 820215n| acannaabn |a aaa
010 __ |a n 82066934
035 __ |a (OCoLC)oca00763768
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d ICU |d OCoLC |d MoSpS-AV
053 _0 |a PQ7539.A47
100 1_ |a Alegría, Claribel
400 1_ |a Flakoll, Claribel Alegría
400 1_ |a Alegría, Clarivel
670 __ |a Her Vigilias, 1953.
670 __ |a Her Luisa en el país de la realidad, 1987: |b t.p. (Claribel Alegría) p. 1 of cover
(Clarivel Alegría)
670 __ |a The language of life. Some can sing [VR] c1995: |b container (Claribel Alegria; poet)
678 __ |a b. 1924
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b bz51
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>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 82066975
HEADING: Forché, Carolyn
000 00913cz 2200205n 450
001 540053
005 20020701152529.0
008 820215n| acannaabn |n aaa
010 __ |a n 82066975
035 __ |a (OCoLC)oca00763809
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d OCl |d DLC |d OCoLC
053 _0 |a PS3556.O68
100 1_ |a Forché, Carolyn
670 __ |a Soltow, M. J. Women in American labor history ... c1972.
670 __ |a Alegría, C. Flowers from the volcano, 1982: |b CIP t.p. (Carolyn Forché) CIP data
sheet (b. 1950)
670 __ |a Gathering the tribes, 1976: |b t.p. (Carolyn Forché) jkt. flap (age 25; grad. Michigan
State Univ.; M.F.A., 1974, Bowling Green State Univ.; lecturer in creative writing, San
Diego State Univ.)
670 __ |a U.S. copyright file, Sept. 25, 1997 |b (Forche, Carolyn, 1950- )
670 __ |a Blue hour, 2003: |b CIP t.p. (Carolyn Forché) data sht. (b. April 28, 1950)
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b lh03
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Print or Save
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n
j MARC Format (ONLY Save)
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
8. 3. Nhan đề song song: Sách tiếng Pháp
Aux banqu[e]ts du diable = At the devil’s banquets / Anise Koltz ; translated from the French by John F. Deane. Dublin : Dedalus,

Hình trang nhan đề

1998.

Thông tin trên trang nhan đề

Những thông tin khác:

Tên tác giả: Anise Koltz
Tên dịch giả: John F. Deane
Nhan đề: Aux banqu[e]ts du diable = At the
devil’s banquets
Nơi xuất bản: Dublin
Nhà xuất bản: Dedalus Press
Năm xuất bản: 1998

Số trang: 83 tr.
Khổ sách: 18 cm.
Tùng thư: Poetry Europe series, no. 3
Bằng hai thứ tiếng Pháp và Anh

Hình trang mặt sau của trang nhan đề

Koltz, Anise, 1928[Aux banquets du diable. English & French]
Aux banqu[e]ts du diable = At the devil’s banquets / Anise Koltz ;
translated from the French by John F. Deane. — Dublin : Dedalus,
1998.
83 tr. ; 21 cm. — (Poetry Europe series ; no. 3)
Bằng hai thứ tiếng Pháp và Anh.
I. Deane, John F., 1943- . II. Nhan đề. III. Nhan đề: At the
devil’s banquets. IV. Tùng thư.

*Ghi chú: Tên tác giả: Anise Koltz và dịch giả: John F.
Deane và năm sinh được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề
Chuẩn cua TV Quốc Hội Mỹ (http://authorities.loc.gov) để
thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho từng thư viện, để
bảo đảm tính nhất quán của một tiêu đề trong mục lục thư
viện.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tác giả:
Koltz, Anise, 1928- , và nhan đề đồng nhất bằng tiếng Anh: [Aux banquets du
diable. English & French]
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Quy tắc đã áp dụng:
Koltz, Anise, 1928[Aux banquets du diable. Anh ngữ & Pháp ngữ]
Aux banqu[e]ts du diable = At the devil’s banquets / Anise Koltz ;
translated from the French by John F. Deane. — Dublin : Dedalus,
1998.
83 tr. ; 21 cm. — (Poetry Europe series ; no. 3)
Bằng hai thứ tiếng Pháp và Anh.
I. Deane, John F., 1943- . II. Nhan đề. III.Nhan đề: At the
devil’s banquets. IV. Tùng thư
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tác giả: Koltz, Anise, 1928, và nhan đề đồng nhất bằng tiếng Việt: [Aux banquets du diable. Anh ngữ & Pháp ngữ]

Deane, John F., 1943Koltz, Anise, 1928[Aux banquets du diable. English & French]
Aux banqu[e]ts du diable = At the devil’s banquets / Anise Koltz ;
translated from the French by John F. Deane. — Dublin : Dedalus,
1998.
83 tr. ; 21 cm. — (Poetry Europe series ; no. 3)
Bằng hai thứ tiếng Pháp và Anh.
I. Deane, John F., 1943- . II. Nhan đề. III.Nhan đề: At the
devil’s banquets. IV. Tùng thư

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên dịch giả. Tương tự làm thẻ
phụ thứ 2 cho nhan đề bằng tiếng Pháp: Aux banquets du diable và thẻ thứ 3 cho
nhan đề bằng tiếng Anh: At the devil’s banquets, thẻ thứ 4 cho tùng thư: Poetry
Europe series ; no. 3. Ghi chú: Nhan đề sách đã in sai chữ “banquets” do đó khi
làm biên mục mô tả phải sửa lại cho đúng và dùng dấu ngoặc vuông để chỉ chỗ
thêm vào

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23A2 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả cá
nhân
• 57A-B : Dùng Nhan đề đồng nhất
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho dịch giả
• 29B5: Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề chính và
nhan đề song song
Hình thức tiêu đề:
•
•

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
• 1D : Nhan đề song song
• 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
• 7 : Ghi chú tổng quát

•

Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ hoa [Pháp ngữ]

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 điều khiển = 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

100

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

1

$a,$d

$a Koltz, Anise, $d 1928-

24X

Trường dnàh cho nhan đề chính và nhan đề liên
hệ = Title and related fields (20X-24X)
Nhan đề đồng nhất (R) = Uniform title (NR)

10

$a,$l,

[$a Aux banquets du diable. $l English & French]
[$a Aux banquets du diable. $l Anh ngữ & Pháp ngữ]
$a Aux banqu[e]ts du diable = $b At the devil’s
banquets / $c Anise Koltz ; translated from the French
by John F. Deane.
$a At the devil’s banquets

Nhãn trường
Tags

240
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)

10

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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

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 2 = Note fields –
Part 2 (R)

0

$a,$v

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

53X-58X
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)

$a,$c

$a
1

$a Dublin : $b Dedalus, $c 1998.

$a,$d

$a 83 tr. ; $c 21 cm.

$a Poetry Europe series ; $v no. 3

$a Bằng hai thứ tiếng Pháp và Anh.
$a Deane, John F., $d 1943-
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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: n 89645678
HEADING: Koltz, Anise, 1928000 00504cz 2200157n 450
001 248375
005 20020205052428.0
008 890814n| acannaabn |n aaa
010 __ |a n 89645678
035 __ |a (OCoLC)oca02580012
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d OCoLC
053 _0 |a PQ2671.O43
100 1_ |a Koltz, Anise, |d 1928670 __ |a nuc88-80248: Author's Sich der Stille hingeben, c1983 |b (hdg. on PU rept.: Koltz,
Anise, 1928- )
670 __ |a LC data base, 8/14/89 |b (hdg.: Koltz, Anise, 1928- )
953 __ |a na20 |b lf07
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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=248375&v1=1&HC=1... 5/18/2004
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 77011851
HEADING: Deane, John F., 1943000 00419cz 2200145n 450
001 1873755
005 20011120064656.0
008 771025n| acannaabn |n aaa
010 __ |a n 77011851
035 __ |a (OCoLC)oca00128376
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d OCoLC
053 _0 |a PR6054.E219
100 1_ |a Deane, John F., |d 1943670 __ |a His Stalking after time, c1977: |b t.p. (John F. Deane) p. 4 of cover (born 1943)
953 __ |a ea23 |b ea15

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/
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