B.Tác giả tập thể:
2. 1. Cơ quan chính phủ: Sách tiếng Việt.
Lịch sử Việt Nam / Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1971-1989.

Hình trang nhan đề tập 1

Hình trang nhan đề tập 2*

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam *
Tên soạn giả: Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (t.1)*
Tên soạn giả: Chủ biên Nguyễn Khánh Toàn (t.2)*
Nhan đề: Lịch sử Việt Nam
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 1971-1989.
Những thông tin khác:
Số trang: 2 tập
Khổ sách: 26 cm.
Có thư mục tham khảo.
*Ghi chú về trách nhiệm:
Tập 1: Sách biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy
ban Khoa học Xã hội Việt Nam.
Tập 2: Chủ biên: Giáo sư viện sĩ: Nguyễn Khánh Toàn
Tác giả: Các giáo sư: Nguyễn Công Bình, Văn Tạo,
Phạm Xuân Nam, Bùi Đình Thanh
In lần thứ 2.

*Hình trang trước trang nhan đề tập 1: Ghi chú về tác giả
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Quy tắc đã áp dụng:
Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Lịch sử Việt Nam / Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. — Hà
Nội : Khoa học Xã hội, 1971-1989.
2 tập : minh hoạ, hình ảnh, bản đồ ; 26 cm.
Tập 1: Sách biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban
Khoa học Xã hội Việt Nam. (trang trước trang nhan đề)
Tập 2: in lần thứ 2. Chủ biên: Nguyễn Khánh Toàn
Có thư mục tham khảo.
I.. Nguyễn, Khánh Toàn. II.Nhan đề.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tác giả tập thể:
Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam.

Nguyễn, Khánh Toàn
Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Lịch sử Việt Nam / Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. — Hà
Nội : Khoa học Xã hội, 1971-1989.
2 tập : minh hoạ, hình ảnh, bản đồ ; 26 cm.
Tập 1: Sách biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban
Khoa học Xã hội Việt Nam. (trang trước trang nhan đề)
Tập 2: in lần thứ 2. Chủ biên: Nguyễn Khánh Toàn
Có thư mục tham khảo.
I.. Nguyễn, Khánh Toàn. II. Nhan đề

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23B2, 24B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho
tác giả tập thể
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho tác giả
cá nhân
• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
• 34A : Tiêu đề theo họ
• 33A2: Ghi dấu phẩy sau họ
• 49A,B : Tiêu đề trực tiếp theo tên của 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
7 : Ghi chú quan trọng về trách nhiệm, chủ biên
7B14 : Ghi chú: có thư mục tham khảo
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C
của Cẩm Nang này]

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ thứ 1 với tiêu đề là tên Người chủ biên
mà ngưòi làm biên mục cho đó là 1 điểm truy dụng quan trọng [xem Ghi
chú về trách nhiệm, phía trên] Tương tự làm thẻ thứ 2 cho nhan đề.

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
Nhãn
trường Tags

Trường điều khiển = Control field - 0105

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

110

Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả tập thể
(NR) = Main entry – Corporate name (NR)

2#

$a

$a Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam.

245

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

10

$a,$c

$a Lịch sử Việt Nam / $c Ủy ban Khoa học Xã hội Việt
Nam.

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

260
300

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Hà Nội : $b Khoa học Xã hội, $c 1971-1989.

Mã trường con
Sub field codes

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

$a Tập 1: Sách biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy
ban Khoa học Xã hội Việt Nam. (trang trước trang nhan
đề)
$a Tập 2: In lần thứ 2. Chủ biên: Nguyễn Khánh Toàn

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 Có thư mục tham khảo.

70X-75X
700

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

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a 2 t. : $b minh họa, hình ảnh, bản đồ ; $c 26 cm.

Mã trường con
Subfield codes

Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

1

$a

$a Nguyễn, Khánh Toàn.
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B. Tác giả tập thể
2.2. Cơ quan chính phủ: Sách tiếng Anh
Library of Congress subject headings. 13th ed. / prepared by the Office for Subject Cataloging Policy, Collections Services. Washington,
D.C. : Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1990.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Office for Subject Cataloging
Policy, Collections Services
Nhan đề: Library of Congress subject headings
Ấn bản [lần xuất bản] thứ 13
Nơi xuất bản: Washington, D.C.

Nhà xuất bản: Cataloging Distribution
Service, Library of Congress
Những thông tin khác:
Số trang : 3 tập
Khổ sách: 31 cm.
Xuất bản hằng năm
Số tiêu chuẩn (ISSN) 1048-9711

Library of Congress.
Library of Congress subject headings / prepared by the Office
for Subject Cataloging Policy, Collection Services. — 13th ed.(1990)- — Washington, D.C. : Cataloging Distribution Service,
Library of Congress, 1990t. ; 31 cm.
Mô tả dựa trên ấn bản thứ 13, 1990.
Xuất bản hằng năm
ISSN 1048-9711
I. Library of Congress. Office for Subject Cataloging Policy.
II. Nhan đề.

Hình trang mặt sau của trang nhan đề

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tập thể.
Biểu ghi này được làm cho một tài liệu ở dạng ấn phẩm liên tục.
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Library of Congress. Office for Subject Cataloging Policy
Library of Congress.
Library of Congress subject headings / prepared by the Office
for Subject Cataloging Policy, Collection Services. — 13th ed. (1990)- — Washington, D.C. : Cataloging Distribution
Service, Library of Congress, 1990t. ; 31 cm.
Mô tả dựa trên ấn bản thứ 13, 1990.
Xuất bản hằng năm
ISSN 1048-9711
I. Library of Congress. Office for Subject Cataloging Policy.
II.Nhan đề.

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tập thể.
Tương tự làm thẻ mô tả phụ thứ 2 cho nhan đề.

Quy tắc dáp dụng:
Lựa chọn những điểm truy dụng:
• 24B : Làm bản mô tả chính cho tên tập thể đã ấn
hành tài liệu
• 29A 2 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
• 49A,B : Tiêu đề là tên tác giả tập thể
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề chính
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm
• 4C2 : Nơi xuất bản
• 4D1 : Tên nhà xuất bản
• 5B4 : Mô tả vật chất
• 5C1 : Chi tiết vật chất
• 5D1 : Kích thước
• 7
: Ghi chú tổng quát
• 7B1 : Ghi chú đặc biệt: định kỳ
• 8B1 : Số tiêu chuẩn (ISSN)
• Phụ Lục I BQTBMAMRG : Chữ viết hoa [Anh ngữ]

Bản mẫu MARC 21- Đơn Giản dựa trên biểu ghi của TVQH 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

022

110

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

Số ấn phẩm liên tục theo tiêu chuẩn quốc
tế (R) = ISSN (R)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính =
Main entry field (1XX)
Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả tập thể
(NR) = Main entry – Corporate name (NR)

$a
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

2

$a

$a 1048-9711

$a Library of Congress.
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245

260

300

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

10

$a,$c

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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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

Chỉ thị
Indicators

$a,$b,$c

$a Library of Congress subject headings / $c
prepared by the Office for Subject Cataloging
Policy, Collection Services.

$a Washington, D.C. : $b Cataloging
Distribution Service, Library of Congress, $c
1990-

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$c

310

Chu kỳ đang xuất bản (NR) = Current
publication frequency (NR)
Năm xuất bản/hay trình tự (R)
Date of publication or/sequential
designation (R)
Trường dành cho các bản mô tả phụ =
added entry fields

$a

$a t. ; $c 31 cm.
$a Hằng năm

0

$a

13th ed. -

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

2

$a,$b

362
70X-75X
710

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

(1990)-

$a Library of Congress. $b Office for Subject
Cataloging Policy.

Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả tập thể: Library of Congress. $b Office for Subject Cataloging Policy được trích dẫn từ URL:
http://authorities.loc.gov của TVQH Mỹ (xem những trang kế tiếp)
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MARC Display (Library of Congress Authorities)

The Library of Congress
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>> Go to Library of Congress Online Catalog
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B. Tác giả tập thể:
2.3. Cơ quan chính phủ: Sách tiếng Pháp.
Adam et Eve de Dürer à Chagall: gravures de la Bibliothèque nationale, 4 juillet-5 cotobre 1992, Musée national Message biblique Marc
Chagall, Nice. — Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, c1992.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả tập thể: Bibliothèque nationale de
France
Nhan đề: Adam et Eve de Dürer à Chagall: gravures de la Bibliothèque nationale, 4 juillet-5
octobre 1992, Musée national Message biblique
Marc Chagall, Nice.
Nơi xuất bản: Paris

Nhà xuất bản: Éditions de la Réunion des
musées nationaux
Năm xuất bản: c1992.
Những thông tin khác:
Số trang: 127 tr., minh họa
Khổ sách: 24 cm.
Có tài liệu tham khảo và bảng dẫn mục.
ISBN 2-71182-608-2

Bibliothèque nationale de France.
Adam et Eve de Dürer à Chagall: gravures de la Bibliothèque
nationale, 4 juillet-5 octobre 1992, Musée national Message
biblique Marc Chagall, Nice. — Paris : Éditions de la Réunion des
Musées nationaux, 1992.
127 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trang mặt sau của trang nhan đề

Có tài liệu tham khảo và bảng dẫn mục.
ISBN 2-71182-608-2
I. Musée national Message biblique Marc Chagall. II. Nhan đề.
.
Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính vớ tiêu đề là tên tập thể: Bibliothèque
nationale de France*
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Quy tắc áp dụng:
Musée national Message biblique Marc Chagall
Bibliothèque nationale de France.
Adam et Eve de Dürer à Chagall: gravures de la Bibliothèque
nationale, 4 juillet-5 octobre 1992, Musée national Message
biblique Marc Chagall, Nice. — Paris : Éditions de la Réunion des
Musées nationaux, 1992.
127 tr. : minh họa ; 24 cm.
Có tài liệu tham khảo và bảng dẫn mục.
ISBN 2-71182-608-2
I. Musée national Message biblique Marc Chagall. II. Nhan đề.

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
23B2 : Làm bản mô tả chính cho tên tập thể
• 29B2e: Làm bản mô tả phụ cho tên tập thể
khác
• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho
nhan đề
• 49B : Tiêu đề trực tiếp theo tên tập thể
Hình thức tiêu đề
•

49B : Tiêu đề trực tiếp theo tên tập thể

.

Mô tả:
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên hội đoàn: Musée national Message biblique Marc Chagall. Tương tự làm thẻ phụ thứ 2 cho nhan
đề.

*Ghi chú: Tên tập thể Bibliothèque nationale de France và Musée national
Message biblique Marc Chagall 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

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
7B14: Ghi chú: Có tài liệu tham khảo và
bảng dẫn mục
Phụ lục I BQTBMAMRG: Chữ viết hoa [ Pháp
ngữ]

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 điều khiển = Control field - 01-05

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Mã số và mã trường = Numbers and code fields (01X040X)

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

110

Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả tập thể (NR) = Main entry –
Corporate name (NR)

2

$a

$a Bibliothèque nationale de France.

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

$a,$b

$a Adam et Eve de Dürer à Chagall : $b
gravures de la Bibliothèque nationale, 4 juillet-5
octobre 1992, Musée national Message biblique
Marc Chagall, Nice.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn
trường Tags

020

245

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

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

$a

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)

50X-53X

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

504

Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú tổng quát (R) = Bibliography,
etc. General note (R)

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

Chỉ thị
Indicators

$a Paris : $b Éditions de la Réunion des Musées
nationaux, $c 1992.

Mã trường con
Sub field codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

2711826082

$a 127 tr. : $b minh họa ; $c 24 cm.

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a Có tài liệu tham khảo và bảng dẫn mục.

$a Musée national Message biblique Marc
Chagall.

117

MARC Display (Library of Congress Authorities)

The Library of Congress

118

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: no 95028191
HEADING: Bibliothèque nationale de France
000 01042cz 2200229n 450
001 2215053
005 20030207154006.0
008 950609n| acannaab |a ana c
010 __ |a no 95028191
035 __ |a (OCoLC)oca03853689
035 __ |a (DLC)no 95028191
040 __ |a NcU |c NcU |d DLC
110 2_ |a Bibliothèque nationale de France
410 2_ |a BNF
410 1_ |a France. |b Bibliothèque nationale de France
510 2_ |w a |a Bibliothèque nationale (France)
510 2_ |w a |a Bibliothèque de France
670 __ |a Revue de la Bibliothèque nationale de France, printemps 1994: |b p. 3: (Bibliothèque
nationale de France, est. Jan. 3, 1994, union of Bibliothèque nationale and Bibliothèque
de France; contents p., Revue de la BNF)
670 __ |a World of learning, 1994: |b p. 495 (Bibliothèque nationale de France)
670 __ |a France. Journal officiel, Jan. 2-4, 1994: |b p. 149 (decret no 94-3, merges
Bibliothèque nationale and Bibliothèque de France into a single entity, the Bibliothèque
nationale de France)
953 __ |a xx00 |b sb02
985 __ |c OCLC |e LSPC

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

Library of Congress Authorities

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=2215053&v1=1&HC=... 4/21/2004

MARC Display (Library of Congress Authorities)

The Library of Congress

119

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 50083124
HEADING: Musée national Message biblique Marc Chagall.
000 00751cz 2200193n 450
001 941879
005 19860516120745.4
008 810216n| acannaab |a ana
010 __ |a n 50083124
035 __ |a (DLC)n 50083124
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC
110 20 |a Musée national Message biblique Marc Chagall.
410 20 |a Musée national du message biblique Marc Chagall
410 10 |a Nice (France). |b Musée national Message biblique Marc Chagall
410 20 |a Nationalmuseum der Biblischen Botschaft Marc Chagall in Nizza
670 __ |a Chagall, M. |b Donation Marc et Valentina Chagall, 1973.
670 __ |a Chagall, M. Wie schön ist deine Liebe, 1984: |b t.p.
(Nationalmuseum der Biblischen Botschaft Marc Chagall in Nizza)
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b ec11

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format
Print or Save
n Text
i
j
k
l
m

Format (Save, Print or Email)
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/

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
Library of Congress Online Catalog

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=941879&v1=1&HC=1...

1/4/2005

B. Tác giả tập thể:
3.1. Các đạo luật của quốc gia: Sách tiếng Việt
Pháp lệnh thư viện. — Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2001.
Hình trang nhan đề

Việt Nam.
Pháp lệnh thư viện. — Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001.
25 tr. ; 19 cm.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản
mô tả chính với tiêu đề
chính là tên tập thể

Trích lệnh của Chủ tịch nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam v/v công bố Pháp lệnh.—tr. 5.
Nội Dung: Pháp lệnh quy định về thư viện, để xây dựng, khai
thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu cầu học tập,
nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực
quản lý nhà nước về thư viện.
I. Nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Nhan đề: Pháp lệnh thư viện.
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Chính Trị quốc Gia
Năm xuất bản: 2001.
Các thông tin khác:
Số trang: 25 tr.
Khổ sách: 19 cm.
Trích lệnh của Chủ tịch nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam v/v công bố Pháp lệnh.—tr. 5.
Nội Dung: Pháp lệnh quy định về thư viện, để xây dựng,
khai thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu
cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện.

Pháp lệnh thư viện
Việt Nam.
Pháp lệnh thư viện. — Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001.
25 tr. ; 19 cm.
Trích lệnh của Chủ tịch nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam v/v công bố Pháp lệnh.—tr. 5.
Nội Dung: Pháp lệnh quy định về thư viện, để xây dựng, khai
thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu cầu học tập,
nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực
quản lý nhà nước về thư viện.
I. Nhan đề

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề
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Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn các điểm truy dụng:
24B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho tác giả tập thể
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
48, 50B: Tiêu đề dành cho tác giả tập thể: Tên chính phủ là địa
danh
24B : Tiêu đề dành cho tác giả tập thể chịu trách nhiệm về tác
phẫm

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
7B14 : Ghi chú nội dung
7B14 : Ghi chú tổng quát: Tài liệu tham khảo
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C của
Cẩm Nang này]

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

110

Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả tập thể (NR) =
Main entry – Corporate name (NR)
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)

1

$a

$a Việt Nam.

10

$a

$a Pháp lệnh thư viện.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

245

260

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

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)

505

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

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes
$a,$c

Chỉ thị
Indicators

$a 25 tr. ; $c 19 cm.

Mã trường con
Subfield codes
$a

0

$a Hà Nội : $b Chính trị Quốc gia, $c 2001.

$a

$a Trích lệnh của Chủ tịch nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam v/v công bố Pháp lệnh.— tr. 5.
$a Pháp lệnh quy định về thư viện, để xây dựng, khai
thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu
cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân
và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện.
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B. Tác giả tập thể:
3 2. Các đạo luật của quốc gia [Tiểu bang]: Sách tiếng Anh
2003 Vehicle code. Sacramento, Calif. : Dept. of Motor Vehicles, 2004.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Nhan đề: 2003 Vehicle code as recodified and reenacted by the 1959 regular session of the Legislature and an amended to close of of 2002 regular session and other statutes relating to the use
and operation of motor vehicle.
Nơi xuất bản: Sacramento, California
Nhà xuất bản: Dept. of Mortor Vehicles
Năm xuất bản: c2003.
Những thông tin khác:
Số trang: tập (không đánh số trang)
Kích thước: 22 cm.

California.
2003 Vehicle code : as recodified and reenacted by the 1959
regular session of the Legislature and as amended to close of the
2002 regular session and other statutes relating to the use and
operation of motor vehicle. — Sacramento, Calif : Dept. of Motor
Vehicles, c2003.
1 t. ; 22 cm.
*Ghi chú: Đây là một bộ luật về việc sử dụng
các loại xe cộ trong vấn đề giao thong của tiểu
bang California, Mỹ, do đó tiêu đề chính của
bản mô tả chính cho sách này là tên của tập thể:
Cơ quan chính phủ là tiểu bang California.

I. California. Dept. of Motor Vehicles. II. Nhan đề. III. Nhan đề:
California vehicle
code.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính, với tiêu đề chính là tác giả tập thể: California
122

California. Dept. of Motor Vehicles
California.
2003 Vehicle code : as recodified and reenacted by the 1959
regular session of the Legislature and as amended to the close of
2002 regular session and other statutes relating to the use and
operation of motor vehicle. — Sacramento, Calif : Dept. of Motor
Vehicles, c2003.
1 t. ; 22 cm.

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

Hình thức tiêu đề:

I. California. Dept. of Motor Vehicles. II. Nhan đề. III. Nhan đề:
California vehicle code.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là Tên tập thể: California. Dept. of
Motor Vehicles. Tương tự làm thẻ thứ 2 cho nhan đề chính: 2003 Vehicle code, thẻ
thứ 3 cho nhan đề khác hơn là nhan đề chính: California vehicle code

24B : Làm bản mô tả chính với tiêu
đề dành cho tác giả tập thể
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu
đề cho nhan đề

• 48, 50B : Tiêu đề dành cho tác giả
tập thể: Tên quốc gia hay tiểu bang (địa
danh)
• 24B tiêu đề dành cho tác giả tập thể
chịu trách nhiệm về tác phẩm

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
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết hoa
[Anh 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
Nhãn
trường
Tags

Trường kiểm soát = Control field - 01-05

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

110

Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả tập thể (NR) =
Main entry – Corporate name (NR)
Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) =
Title statement (NR)

1

$a

$a California.

10

$a,$b

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

$a 2003 Vehicle code : $b as recodified and reenacted
by the 1959 regular session of the Legislature and
amended to the close of 2002 regular session and other
statutes relating to the use and operation of motor
vehicle.
$a California vehicle code.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

245

246

260

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

300

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

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Sacramento, Calif. : $b Dept. of Motor Vehicles, $c
2003.

Mã trường con
Sub field codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

70X-75X

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

Chỉ thị
Indicaors

$a,$c
Mã trường con
Subfield codes

710

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

1

$a,$b

$a 1 t. ; $c 22 cm.

$a California. $b Dept. of Motor Vehicles.
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B. Tác gieả tập thể.
3.3. Các Đạo Luật Của Quốc Gia : Tài liệu tiếng Pháp
Recueil general des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la revolution de 1789 : contenant la notice des princiaux monumens des Mérovingiens,
des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, edits, déclarations, lettres-patentes, règlemens, arrêts du Conseil, etc., de la troisième race, qui
ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à histoire du droit public et privé, avec notes de concordance, table chronologique et tavle
générale analytique et alphabétique des matières / par MM. Jourdan, Decrusy, Isambert. 1822-1833. — Ridgewood, N.J. : Gregg, 1964-1966.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên soạn giả: Jourdan, Decrucy, Isambert
Nhan đề: Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420
jusqu’à la revolution de 1789 : contenant la notice des princiaux
monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le
texte des ordonnances, edits, déclarations, lettres-patentes, règlemens,
arrêts du Conseil, etc., de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou
qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à histoire du droit public
et privé, avec notes de concordance, table chronologique et table
générale analytique et alphabétique des matières

Nơi xuất bản: Ridgewood, N.J.
Nhà xuất bản: Gregg
Năm xuất bản: 1964-1966
Những thông tin khác:
Số trang: 29 t. trong 4 t.
Khổ sách: 40 cm.
Bản in lại từ ấn bản xuất bản tại
Paris năm 1822-1833.

France.
Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la revolution de
1789 : contenant la notice des princiaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens
et des Capétiens, et le texte des ordonnances, edits, déclarations, lettres-patentes, règlemens,
arrêts du Conseil, etc., de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir,
soit à l’interprétation, soit à histoire du droit public et privé, avec notes de concordance, table
chronologique et table générale analytique et alphabétique des matières / par MM.
Jourdan, Decrusy, Isambert. 1822-1833. — Ridgewood, N.J. : Gregg, 1964-1966.
29 t. trong 4 t. ; 40 cm.
Bản in lại từ ấn bản xuất bản tại Paris năm 1822-1833.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề
chính là tên tập thể

I. Jourdan, 1791-1826. II. Decrusy. III. Isambert, M. (Francçois André), 1792-1857.
IV. Nhan đề.
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Jourdan, 1791-1826.
France.
Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la revolution de
1789 : contenant la notice des princiaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens
et des Capétiens, et le texte des ordonnances, edits, déclarations, lettres-patentes, règlemens,
arrêts du Conseil, etc., de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir,
soit à l’interprétation, soit à histoire du droit public et privé, avec notes de concordance, table
chronologique et table générale analytique et alphabétique des matières / par MM.
Jourdan, Decrusy, Isambert. 1822-1833. — Ridgewood, N.J. : Gregg, 1964-1966.
29 t. trong 4 t. ; 40 cm.
Bản in lại từ ấn bản xuất bản tại Paris năm 1822-1833.
I. Jourdan, 1791-1826. II. Decrusy. III. Isambert, M. (Francçois André), 1792-1857.
IV. Nhan đề.

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

24B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho tác giả tập thể
29A2 : Làm bản mô tả phụ cho soạn giả
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề

Hình thức tiêu đề:
•
•
•
•
•

48, 50B : Tiêu đề dành cho tác giả tập thể: tên chính phủ là địa
danh
34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên
36 : Tiêu đề theo tên không gồm họ
43 : Năm sinh/tử được ghi them vào sau tên tác giả

Ghi chú: Tên của 3 soạn giả: Jourdan, Decrusy
và Isambert, M. được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề
Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội Mỹ
(http://authorities.loc.gov) để thiết lạp một hồ sơ
tiểu đề chuẩn cho từng thư viện, và để bảo đảm
tính nhất quán của từng tiêu đề, tránh trường hợp
trùng họ và tên.

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là
tên soạn giả thứ 1. Tương tự làm thẻ phụ thứ 2, 3
cho soạn giả phụ khác, thẻ thứ 4 cho nhan đề

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
7B7 : Ghi chú: bản in lại
42 : Thêm vào tên có chữ viết tắt
43 : Thêm năm sinh/tử vào tên/họ
Phụ Lục I BQTBMAMRG : Viết hoa [Pháp ngữ]
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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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

110

Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả tập thể
(NR) = Main entry – Corporate name (NR)

2

$a

$a France.

24X

Trường dnàh 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

$a,$b,$c

$a Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la
revolution de 1789 : $b contenant la notice des princiaux monumens des
Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, edits,
déclarations, lettres-patentes, règlemens, arrêts du Conseil, etc., de la troisième race,
qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à histoire
du droit public et privé, avec notes de concordance, table chronologique et table
générale analytique et alphabétique des matières / $c par MM. Jourdan, Decrusy,
Isambert. 1822-1833.

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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

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

Chỉ thị
Indicators

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X-53X

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

534

Ghi chú về bản chính (R) = Original version
note (R)

70X-75X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

700

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

0

$a,$d,

$a Jourdan, $d 1791-1826.

0

$a

$a Decrusy.

1

$a,$d,$q

$a Isambert, M. $q (Francçois André), $d 1792-1857.

245

260

700
700

$a,$b,$c
Mã trường con
Sub field codes
$a,,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Ridgewood, N.J. : $b Gregg, $c 1964-1966.

$a 29 t. trong 4 t. ; $c 40 cm.

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a Bản in lại từ ấn bản xuất bản tại Paris năm 1822-1833.

128

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 88611394
HEADING: Jourdan, 1791-1826.
000 00601nz 2200157n 450
001 1156300
005 19880216151300.4
008 880216n| acannaab |a aaa
010 __ |a n 88611394
035 __ |a (DLC)n 88611394
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Jourdan, |d 1791-1826.
400 10 |w nna |a Jourdan, Athanase Jean Léger, |d 1791-1826
670 __ |a nuc87-19356: France. Recueil général des anciennes lois ... [MI] 1821-1833 |b (hdg.
on IDC rept.: Jourdan, Athanase Jean Léger, 1791-1826; usage: Jourdan)
670 __ |a NUC pre-1956 |b (LC hdg.: Jourdan, Athanase Jean Léger, 1791-1826; usage:
Jourdan)
953 __ |a na21

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format

Print or Save
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Enter email address:
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Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
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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/
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 88611398
HEADING: Decrusy.
000 00462nz 2200145n 450
001 226297
005 19880216151544.9
008 880216n| acannaab |n aaa
010 __ |a n 88611398
035 __ |a (DLC)n 88611398
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Decrusy.
670 __ |a nuc87-19356: France. Recueil général des anciennes lois ... [MI] 1821-1833 |b (hdg.
on IDC rept.: Decrusy; usage: Decrusy)
670 __ |a NUC pre-1956 |b (LC hdg.: Decrusy; usage: Decrusy)
953 __ |a na21

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=226297&v1=1&HC=1...

6/7/2004
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 85273566
HEADING: Isambert, M. (François André), 1792-1857.
000 00562cz 2200157n 450
001 2942965
005 19870725062619.9
008 870608n| acannaab |a aaa c
010 __ |a n 85273566
035 __ |a (DLC)n 85273566
040 __ |a MoSU-L |c DLC
100 10 |a Isambert, |c M. |q (François André), |d 1792-1857.
400 10 |a Isambert, François André, |d 1792-1857
670 __ |a His Tableau historique des progrès du droit public ... 1832: |b t.p. (M. Isambert,
conseiller à la Cour de cassation)
670 __ |a MoSU-L/IL files |b (hdg.: Isambert, François André, 1792-1857)
953 __ |a bz58

Save, Print and Email (Help Page)
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i Text Format (Save, Print or Email)
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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
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Questions, comments, error reports: Contact Us

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=2942965&v1=1&HC=1... 6/7/2004

