I. ĐẶC KHẢO: A. Tác giả cá nhân:
1. 1. Một tác giả - Sách tiếng Việt:
Giáo trình biên mục mô tả / Vũ Văn Sơn. Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2000.
Hình 1: Trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên tác giả: Vũ Văn Sơn
Nhan đề: Giáo trình biên mục mô tả
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
Năm xuất bản: 2000

Số trang: 284 tr.
Khổ sách: 20 cm.
Tài liệu tham khảo: tr. 266-270.
Tài liệu có chữ ký của tác giả
Lời nói đầu, tr. 3: Giáo trình dành cho sinh viên bộ
môn thông tin thư viện.

Vũ, Văn Sơn, 1941Giáo trình biên mục mô tả / Vũ Văn Sơn. — Hà Nội : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2000.
284 tr. : minh họa ; `20 cm.

*Ghi chú: Tên, năm sinh của tác giả Vũ, Văn Sơn, 1941được truy cập ngày 2-1-2004, từ tài liệu lý lịch khoa học tại
URL: http://www.lub.lu.se/sida/cv.html, cũng có thể tham
khảo các tài liệu tiểu sử đã xuất bản trong nước 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.
Đối với tên tác giả nước ngoài và cả một số tên tác giả VN, có
thể tham khảo Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội
Mỹ tại URL này: http://authorities.loc.gov

Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Giáo trình dành cho sinh viên bộ môn thông tin thư viện.— Lời nói
đầu, tr. 3.
Bản có chữ ký của tác giả.
Tài liệu tham khảo: tr. 266-270.
I. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội). II. Nhan đề.
III. Nhan đề: Biên mục mô tả.

Thẻ [phiếu] mẫu: Bản mô tả chính (main entry) với tiêu đề
chính là tên tác giả Vũ Văn Sơn.
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Thẻ [phiếu] mẫu: Bản mô tả phụ (added entry) làm cho tên tập thể (I) - Bản mô tả
phụ làm cho nhan đề chính: (II). Bản mô tả phụ làm cho hình thức khác của nhan
đề (III): Biên mục mô tả

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội)
Vũ, Văn Sơn, 1941Giáo trình biên mục mô tả / Vũ Văn Sơn. — Hà Nội : Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2000.
284 tr. : minh họa ; 20 cm.
Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn.
Giáo trình dành cho sinh viên bộ môn thông tin thư viện.— Lời nói đầu,
tr. 3.
Bản có chữ ký của tác giả.
Tài liệu tham khảo: tr. 266-270.
I. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội).* II. Nhan đề.
III. Nhan đề: Biên mục mô tả.

*Ghi chú: Vì VN chưa có Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả tập thể, nên chúng tôi làm
tiêu đề cho cơ quan chính phủ theo lối trực tiếp như vậy [Quy tắc 55A]. Chúng ta có thể
làm tiêu đề này dưới hình thức gián tiếp [Quy tắc 56A]: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
**Ghi chú: Xem Phụ Lục I Chữ Viết Hoa (tr.131 BQTBMAMRG): Viết hoa chữ đầu tiên
của tên tác giả tập thể [tên nhà xuất bản] theo lối viết thông thường của ngôn ngữ đang dùng
(Việt ngữ). Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13-32003 v/v viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa. (http://www.vinachem.com.vn/VB_PQ/
VDK/QD07/BoGD.htm — [truy cập ngày 24-10-2004])

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
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho
tác giả tập thể
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề khác hơn
là nhan đề chính
• 29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề chính
Hình thức tiêu đề:
• 34A : Tiêu đề theo họ [Phần mở đầu của tiêu đề
(dẫn tố) là họ]
• 33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ
• 55A hay 56A : Tiêu đề cho tác giả tập thể*
Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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
7 : Ghi chú: Đầu trang nhan đề: Đại Học Quốc
Gia Hà Nội. Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội
và Nhân Văn.
7B11 : Đối tượng : Giáo trình dành cho sinh viên
bộ môn thông tin thư viện.- Lời nói đầu, tr. 3.
7B14 : Tài liệu tham khảo: tr. 266-270.
7B15 : Ghi chú đặc biệt: bản có chữ ký tác giả
43 : Năm sinh của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
chính*
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ
lục C của Cẩm Nang này]
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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

100

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

1

$a, $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)
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)
[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
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

10

$a, $c

$a Giáo trình biên mục mô tả / $c Vũ Văn Sơn.

10

$a

$a Biên mục mô tả

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

0

$a, $b, $c

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn trường
-- Tags

245
246

260
300
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 (R) = General note (R)

$a

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)
Ghi chú về đối tượng độc giả (R) = Target
audience note(R)

$a

521

$a, $b,$c

$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 là tên tác giả tập thể(R) –
Added entry-Corporate name (R)

2

$a

$a Vũ, Văn Sơn, $d 1941-

$a Hà Nội : $b Đại học Quốc gia Hà Nội, $c 2000.

$a 284 tr. : $b minh họa ; $c 20 cm.

$a Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn.
$a Bản có chữ ký của tác giả.
$a Tài liệu tham khảo: tr. 266-270.
$a Giáo trình dành cho sinh viên bộ môn thông tin thư viện.-- Lời
nói đầu, tr. 3.

$a Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội)**.

**Ghi chú: Vì VN chưa có Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả tập thể, nên chúng tôi làm tiêu đề cho cơ quan chính phủ theo lối trực tiếp [Quy tắc 55A].
Chúng ta có thể làm tiêu đề này dưới hình thức gián tiếp [Quy tắc 56A]: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
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A. Tác giả cá nhân:
1. 2. Một tác giả: Sách Tiếng Việt, 2 nhà xuất bản, tùng thư
Văn hóa Việt Nam : tìm tòi và suy ngẫm / Trần Quốc Vượng. Hà Nội : Văn hoá Dân tộc ; Tạp Chí Văn hoá Nghệ thuật, 2000.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên tác giả: Trần Quốc Vượng*
Nhan đề: Văn hóa Việt Nam
Phụ đề: Tìm tòi và suy ngẫm
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Văn hoá Dân tộc ; Tạp chí Văn
hoá Nghệ Thuật
Năm xuất bản: 2000

Số trang: 984 tr. : minh họa ;
Khổ sách: 20 cm.
Tùng thư: Tủ sách văn hoá học
Tài liệu tham khảo: Có tài liệu tham khảo
Tiểu sử tác giả với năm sinh 1934 được ghi ở
trang bìa sau của sách

Trần, Quốc Vượng, 1934Văn hóa Việt Nam : tìm tòi và suy ngẫm / Trần Quốc Vượng. —
Hà Nội : Văn hóa Dân tộc : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2000.
984 tr. : minh họa ; 20 cm. — (Tủ sách văn hóa học)

*Ghi chú: Năm sinh của tác giả (1934-) được trích dẫn
từ trang bìa sau của sách, 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.
Đối với tên tác giả nước ngoài và một số tên tác giả VN, có
thể tham khảo Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của Thư Viện Quốc
Hội Mỹ tại URL này: http://authorities.loc.gov

Có tài liệu tham khảo.
I. Nhan đề. II. Tùng thư.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính (main entry), với tiêu đề chính là tên
tác giả: Trần Quốc Vượng
18

Văn hóa Việt Nam
Trần, Quốc Vượng, 1934Văn hóa Việt Nam : tìm tòi và suy ngẫm / Trần Quốc Vượng. —
Hà Nội : Văn hóa dân tộc : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2000.
984 tr. : minh họa ; 20 cm. — (Tủ sách văn hóa học)
Có tài liệu tham khảo.
I. Nhan đề. II. Tùng thư.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ (added entry) với tiêu đề là nhan đề
sách, tương tự làm thẻ thứ 3 cho tùng thư : Tủ sách văn hóa học

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
• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề
• 29B7 : Làm bản mô tả phụ cho tùng thư
Hình thức tiêu đề:
• 34A : Tiêu đề theo họ [Phần mở đầu của tiêu đề
(dẫn tố) là họ]
• 33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ
• 43 : Năm sinh của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
chính*
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm
• 4C1 : Nơi xuất bản
• 4D1 : Nhà xuất bản ; ghi cả 2 NXB**
• 4E1 : Năm xuất bản
• 5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang
• 5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
• 5D1 : Kích thước
• 6B1 : Tùng thư
• 7B14 : Ghi chú: Tài liệu tham khảo
• Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ
lục C của Cẩm Nang này]

*Ghi chú: Năm sinh của tác giả (1934-) được trích dẫn từ
tiểu sử tác giả ghi ở trang bìa sau của sách.
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

100

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

1

$a,$d

$a Trần, Quốc Vượng, $d 1934-

245

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

10

$a,$b,$c

$a Văn hóa Việt Nam : $b tìm tòi và suy ngẫm / $c Trần
Quốc Vượng.

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

Nhãn trường
Tags

260
300

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

4XX

Trường dành cho tùng thư = Series
statement fields

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield 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
500

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

$a Hà Nội : $b Văn hóa Dân tộc : $b Tạp chí Văn hóa Nghệ
thuật, $c2000.

$a,$b,$c

$a

$a 984 tr. : $b minh họa ; $c 20 cm.

$a Tủ sách văn hóa học

$a Có tài liệu tham khảo
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A. Tác giả cá nhân:
1.3. Một tác giả: Sách tiếng Anh
The Concise AACR2, 1988 revision / Michael Gorman. Chicago : American Library Association, 1989.

Hình trang nhan đề

Hình trang mặt sau của trang Nhan đề (verso of title
page) [nếu thiếu dữ kiện mô tả thì cần trang này, hoặc
trang có lời ghi cuối sách (colophon), sách VN hay cần
thông tin ở trang có lời ghi cuối sách.]

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Michael Gorman*
Nhan đề: The Concise AACR2, 1988 revision
Nơi xuất bản: Chicago
Nhà xuất bản: American Library Association,
Canadian Library Association, The Library
Association
Năm xuất bản: 1989
Các thông tin khác:
Số trang xi, 161 tr.
Kích thước: 23 cm.
Bảng dẫn mục: tr.143-161
ISBN 0-8389-3362-9

*Ghi chú: Tên đầy đủ và năm sinh của tác giả
Gorman, Michael, 1941- được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề
Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội Mỹ (http://uthorities.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

Mẫu thẻ [phiếu]: Bản mô tả chính (main entry)
với tiêu đề chính là tên tác giả Michael Gorman*.

Gorman, Michael, 1941The Concise AACR2, 1988 revision / prepared by Michael
Gorman. – Chicago : American Library Association, 1989.
161 tr. ; 23 cm.
Có bảng dẫn mục.
ISBN 0-8389-3362-9
I. Nhan đề. II. Nhan đề: Anglo-American cataloging rules
(2nd ed., 1988 revision).
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Quy tắc đã áp dụng:
The Concise AACR2, 1988 revision
Gorman, Michael, 1941The Concise AACR2, 1988 revision / prepared by Michael
Gorman. – Chicago : American Library Association, 1989.
161 tr. ; 23 cm.

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•
•

Có bảng dẫn mục.
ISBN 0-8389-3362-9

23A2 : Làm bản mô tả có tiêu đề dành cho tác giả cá
nhân*
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
29B4 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề có liên hệ với
tác phẩm đang làm mô tả

Hình thức tiêu đề:
I. Nhan đề. II. Nhan đề: Anglo-American cataloging rules
(2nd ed., 1988 revision).

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ (added entry) làm cho nhan đề chính
(I) The Concise ACR2, 1988 revision .Bản mô tả phụ II (làm tương tự
như thẻ mẫu trên, nhưng tiêu đề sẽ là : Anglo-American cataloging rules
(2nd ed., 1988 revision).

•
•
•

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
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: Có bảng dẫn mục
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
Phụ Lục I -BQTBNAMRG: Viết Hoa [Anh ngữ]

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), đã áp dụng Bộ Quy Tắc AACR2 toàn văn.
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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 - 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 latest
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
020
035
040

050
082

100
2XX
245
260

Số kiểm soát của TVQH Mỹ =
LC control number (NR)
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 phân loại 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)
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

3871202
20010921140216.0

890615s189 ilu 001 0 eng
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub-field codes

89015110
$a

$a 0838933629 (alk paper)

$9

$a (DLC)89015110

$a, $c, $d

$a DLC $c DLC $d DLC

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

00

$a, $b

$a Z694.15.A56 $b G67 1989

00

$a, $2

$a 025.3/2 $2 20

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

1

$a, $d

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

14

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

$a Gorman, Michael, $d 1941-

$a The Concise AACR2, 1988 revision / $c prepared by
Michael Gorman.
$a Chicago : $b American Library Association, $c 1989.
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300

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

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 (R) =
General note (R)
Trường dành cho các bản mô tả phụ =
added entry fields

70X-75X
730

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề đồng nhất
=Added entry – Uniform title (R)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a, $c,

$a
Chỉ thị =
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

0

$a

$a xi, 161 tr. ; $c23 cm.

$a Có bảng dẫn mục.

$a Anglo-American Cataloging rules (2nd ed., 1988 revision)

*Ghi chú: Số trang bằng số La Mã nhỏ (xi) đã được ghi ở trường 300 vì TVQH Mỹ áp dụng AACR2 bản toàn văn. Nếu áp dụng CAACR2
thì loại bỏ số này (Quy tắc 5B2)
Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả Gorman, Michael, 1941- được trích dẫn từ URL: http://authorities.loc.gov
của TVQH Mỹ (xem trang kế tiếp)
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MARC Display (Library of Congress Authorities)

25

The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

n 81033553
Gorman, Michael, 194100771cz 2200181n 450
3779926
20000828141848.0
810506n| acannaab |a aaa
__ |a n 81033553
__ |a (DLC)n 81033553
__ |a DLC |c DLC |d DLC
10 |a Gorman, Michael, |d 194110 |a Gh¯urm¯an, M¯ish¯il, |d 1941__ |a His A study of the rules ... 1968.
__ |a Anglo-American Cataloguing Rules. Arabic. Qaw¯a`id al-fahrasah al-Anjil¯u-Am¯irik¯iyah, 1983:
|b t.p. (M¯ish¯il Gh¯urm¯an)
670 __ |a Library and Information Technology Association (U.S.). National Conference (2nd : 1988 :
Boston, Mass.). Library and information technology standards, 1990: |b CIP t.p. (Michael J. Gorman)
book t.p. (Michael Gorman)
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b bt10

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

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=3779926&v1=1&HC... 12/30/2003

A. Tác giả cá nhân:
1. 4. Một tác giả: Sách tiếng Pháp.
Le père Goriot / Honoré de Balzac. – Paris : Éditions Gallimard, 1961.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Balzac*
Nhan đề; Le père Goriot
Nhà xuất bản: Édition Gallimard et Librairie générale Française
Năm xuất bản: 1961
Những thông tin khác:
Minh xác về trách nhiệm phụ: présenté par Béatrix Beck
Số trang : 442 tr.
Khổ sách: 17 cm.
Tùng thư : Le Livre de poche

*Ghi chú: Tên đầy đủ và năm sinh/tử của tác giả Honoré de Balzac,

Trang mặt sau của trang nhan đề, ghi tên 2 Nhà xuất
bản: Éditions Gallimard et Librairie Générale Française
và năm xuất bản: 1961

(1799-1850) 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
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Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính (main entry) với tiêu đề là tên tác
giả

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

Balzac, Honoré de, 1799-1850.
Le père Goriot / Balzac ; présenté par Béatrix Beck. —
[Paris] Édition Gallimard : Librairie générale française, 1961.
442 tr. ; 17 cm. — (Livre de poche)

•
•
•

23A2 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho tác giả
cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
29B7 : Làm bản mô tả phụ cho tùng thư

Hình thức tiêu đề:
I. Nhan đề. II. Tùng thư

•

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

Mô tả:
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ (added entry)với tiêu đề là nhan
đề của sách

Le père Goriot
Balzac, Honoré de, 1799-1850.
Le père Goriot / Balzac ; présenté par Béatrix Beck. —
[Paris] Édition Gallimard : Librairie générale française, 1961.
442 tr. ; 17 cm. — (Livre de poche)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản** [ghi cả 2 NXB]
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
6B1 : Tùng thư
43 : Năm sinh, năm tử của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
chính
Phụ Lục I-BQTBMAMRG: Chữ viết hoa (Pháp ngữ)

I. Nhan đề. II. Tùng thư.

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo Khuôn thức MARC 21 Ðơn 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 - 0105

Chỉ thị =
Indicators

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)

1

$a

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

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

100

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

1

$a,$d

$a Balzac, Honoré de, $d 1799-1850

245

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

13

$a,$c

$a Le père Goriot / $c Balzac ; présenté par Béatrix Beck.

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

0

$a,$b,$c

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn trường
-- Tags

041

260
300

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

$a,$c

440

Minh xác về Tùng thư / Bản mô tả phụ Nhan đề (R) = Series statement / Added
entry – Title (R)

0

$a

$a fre

$a [Paris] $b Éditions Gallimard : $b Librairie générale
française, $c 1961.

$a 442 tr. ; $c 17 cm.

$a Livre de poche

Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả Honoré de Balzac, 1799-1850 được trích dẫn từ URL: http://authorities.loc.gov của
TVQH Mỹ (xem trang kế tiếp)
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MARC Display (Library of Congress Authorities)

29

The Library of Congress

LC Control Number:
HEADING:
000
001
005
008
010
035
040
053
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
670
670
670
670
670
952
953

>> Go to Library of Congress Online Catalog

n 79071094
Balzac, Honoré de, 1799-1850
01171cz 2200325n 450
960106
20011128052444.0
790815n| acannaabn |a aaa
__ |a n 79071094
__ |a (OCoLC)oca00303891
__ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d NjP |d ICU |d CoU |d DLC |d OCoLC
_0 |a PQ2157 |b PQ2185
1_ |a Balzac, Honoré de, |d 1799-1850
1_ |a Saint-Aubin, Horace de, |d 1799-1850
0_ |a R'Hoone, |c Lord, |d 1799-1850
1_ |a Bal´zak, Onore, |d 1799-1850
1_ |a Balz¯ak, ¯Un¯ur¯ih d¯i, |d 1799-1850
0_ |a Pa-erh-cha-k`o, |d 1799-1850
0_ |a Jeune célibataire, |d 1799-1850
1_ |a De Balzac, Honorato, |d 1799-1850
1_ |a De Balzac, Honoré, |d 1799-1850
1_ |a Banzac, Hônôrê do´, |d 1799-1850
1_ |a Balzac, Honorato, |d 1799-1850
__ |a His La femme de trente ans, 1944.
__ |a His Sai-ch`a P`i-lo-to sheng shuai chi, 1978 |b (Pa-erh-cha-k`o)
__ |a His Nông dân, 1981: |b t.p. (Hônôrê do´ Banzac)
__ |a His El excomulgado, 1856: |b t.p. (Honorato Balzac)
__ |a His La comedia humana, 1968: |b t.p. (Honorato de Balzac)
__ |a RETRO
__ |a xx00 |b ta27
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