C.Hình thức đặc biệt của tiêu đề:
2. 1. Bút danh: Sách tiếng Việt
Ai hát giữa rừng khuya / Tchya. Hà Nội : Văn Học, 1994.

Hình trang nhan đề

Trang mặt sau trang nhan đề ghi
năm xuất bản:2000

Thông tin trên trang nhan đề:
Tác giả: Tchya
Nhan đề: Ai hát giữa rừng khuya
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Văn nghệ
Năm xuất bản: 2000.
Những thông tin khác:
Số trang: 212 tr.
Khổ sách: 14 cm.
Tùng thư: Tủ sách văn học [ghi trên trang bìa và trang cuối sách]

*Ghi chú: Tên, năm sinh của tác giả Tchya, 1908-1968, được
trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội Mỹ
tại URL này: http://authorities.loc.gov, cũng có thể tham khảo
cá 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.
Cần làm tham chiếu “Xem” từ tên thật sang bút hiệu [bút danh]

Tchya, 1908-1968.
Ai hát giữa rừng khuya / Tchya.— TP Hồ Chí Minh: Văn
nghệ, 2000.
212 tr. ; 14 cm. — (Tủ sách văn học)
I. Nhan đề. II. Tùng thư.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là bút hiệu của
tác giả, vì tác giả nổi tiếng với tên này: Tchya, 1908-1968.*
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Quy tắc đã áp dụng:
Ai hát giữa rừg khuya
Tchya, 1908-1968.
Ai hát giữa rừng khuya / Tchya.— TP Hồ Chí Minh:
Văn nghệ, 2000.
212 tr. ; 14 cm. — (Tủ sách văn học)
I. Nhan đề. II. Tùng thư.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề: Ai
hát giữa rừng khuya. Tương tự làm thẻ phụ thứ 2 cho tùng thư

Làm tham chiếu “Xem” :
Tác giả Tchya có tên thật là Đái Đức Tuấn, nhưng nổi tiếng với
bút hiệu [bút danh] Tchya, nên tiêu đề chính cho tác giả là bút hiệu
[bút danh], do đó cần làm tham chiếu từ tên thật sang bút hiệu [bút
danh]
Đái, Đức Tuấn, 1904-1968.
Xem
Tchya, 1904-1968.

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•
•
•

23A2 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho tác
giả cá nhân
32A: Làm bản mô tả chính với tiêu đề theo bút hiệu của
tác giả
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:
•
•

39 : Tiêu đề theo cụm từ
43 : Thêm năm sinh/tử vào tiêu đề theo bút hiệu

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 : Kích thước
6B1 : Tùng thư
63A1 : Tham chiếu
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C của
Cẩm Nang này]

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) Được trích dẫn từ biểu ghi của TV Quốc Hội
Mỹ (http://catalog.loc.gov) – (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

001

Số kiểm soát (NR) = Control number (NR)

005

Ngày và giờ thực hiện thao tác gần nhất (NR)
= Date and time of lastest 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
008

Mã số và mã trường = Numbers and code
fields (01X-040X)
010
035
040

050

Số kiểm soát của TVQH Mỹ =
LC control number (NR)
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)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính =
Main entry field (1XX)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

3995577
19951213144556.3

950817r19941942vmf000 1 vie
Chỉ thị
Indicators

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a 95946090

$9

$9 (DLC) 95946090

$a,$c

$a DLC $c DLC

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a PL4378.9.T37 $b A74 1994

100

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

0

$a,,$d

$a Tchya, $d 1908-1968.

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

10

$a,$c

$a Ai hát giữa rừng khuya / $cTchya.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260
300
300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Hà Nội : $b Văn nghệ, $c 1994.

Mã trường con
Subfield codes
$a,$c

$a 196 tr. ; $c 16 cm.
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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 95116569
HEADING: Tchya, 1908-1968
000 00640cz 2200181n 450
001 1762317
005 19990928154000.0
008 951205n| acannaab |a aaa
010 __ |a n 95116569
035 __ |a (DLC)n 95116569
040 __ |a DLC |c DLC
100 00 |a Tchya, |d 1908-1968
400 00 |a Ðái Ð´u´c Tu´ân, |d 1908-1968
670 __ |a His Ai hát trong r`u´ng khuya, 1994: |b t.p. (Tchya)
670 __ |a LC manual auth. cd. (hdg.: Tchya, 1908-1968)
670 __ |a Durand, M.M. Introd. à la litt. vietnamienne, 1969: |b p. 184 (Tchya; real name: Ðái
Ð´u´c Tu´ân)
670 __ |a Tác gia van hoc Thang Long - Hà Nôi, 1998: |b p. 326 (Tchya, 1908-1969)
953 __ |a yk06
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m
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n
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề:
2. 2. Bút hiệu [bút danh]: Sách tiếng Anh
The Cat in the hat / Dr. Seuss. New York : Random House, 1957.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Dr. Seuss
Nhan đề: The cat in the hat
Noi xuất bản: New York
Nhà xuấg bản: Random House
Năm xuất bản: 1957.
Những thông tin khác:
Số trang: 61 tr.
Minh họa màu
Khổ sách: 23 c.m
Sách dành cho thiếu nhi

Seuss, Dr.
The cat in the hat / Dr. Seuss. — New York : Random
House, 1957.
61 tr. : minh họa màu ; 23 cm.
Sách dành cho thiếu nhi.
Tóm tắt: Trong một ngày mưa, hai trẻ em ngồi
trong nhà, có một con mèo tên là Mèo Đội Mũ đến
thăm và chỉ cho chúng vài ngón ảo thuật trong các trò
chơi.
I. Nhan đề.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là bút
hiệu [bút danh] của tác giả*

*Ghi chú: Tên của tác giả rất nổi tiếng với bút hiệu [bút danh] Dr. Seuss,
được dùng làm tiêu đề chính, và 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.
Hình trang mặt sau của trang nhan đề ghi năm xuất bản: 1957

Cần làm Tham chiếu từ tên thật và những bút hiệu khác mà tác giả này đã
dung sang bút hiệu [bút danh] Seuss, Dr. đã được dùng làm tiêu đề chuẩn
này. (Xem trang kế tiếp)
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Quy tắc đã áp dụng:

The cat in the hat
Seuss, Dr.
The cat in the hat / Dr. Seuss. — New York : Random
House, 1957.
61 tr. : minh họa màu ; 23 cm.
Tóm tắt: Trong một ngày mưa, hai trẻ em ngồi
trong nhà, có một con mèo tên là Mèo Đội Mũ đến
thăm và chỉ cho chúng vài ngón ảo thuật trong các trò
chơi.
Sách dành cho thiếu nhi.
I. Nhan đề.

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

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•
•
•

23A2 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho tác giả cá
nhân
32A: Làm bản mô tả chính với tiêu đề theo bút hiệu của tác
giả
39B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề theo tên là một cụm
từ của tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề

Hình thức tiêu đề:
• 39 : Tiêu đề theo cụm từ
• 32A: Tiêu đề theo bút hiệu
• 43 : Thêm năm sinh/tử vào tiêu đề theo tên tác giả
Mô tả:

Làm Tham chiếu “Xem”
Theo Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của TV Quốc Hội Mỹ (http://
authorities.loc.gov), tác giả Dr. Seuss đã dùng nhiều bút hiệu
như là: Theo Lesieg, Rosetta Stone và có tên thật là Theodore
Seuss Geisel, 1904-. Cần làm tham chiếu từ những tên này sang
bút hiệu Dr. Seuss vì bút hiệu này được dung nhiều và tác giả
được nổi tiếng nhất:
Lesieg, Theo
Xem
Seuss, Dr.
Stone, Rosetta
Xem
Seuss, Dr.

Geisel, Theodore Seuss, 1904Xem
Seuss, Dr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
7B11 : Đối tượng: Sách dành cho thiếu nhi
7B13: Ghi chú: Tóm tắt
63A1 : Tham chiếu «Xem »
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Chữ viết hoa [Anh ngữ]

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC
21 Lite) Được trích dẫn từ biểu ghi của TV Quốc Hội Mỹ
(http://catalog.loc.gov) – (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

001

Số kiểm soát (NR) = Control number (NR)

005

Ngày và giờ thực hiện thao tác gần nhất (NR) = Date and time of lastest
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
008

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

3111029
20000428145729.0
850819s1957 nyua j 000 0 eng
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

010

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

$a

035

Số kiểm soát của hệ thống (R) = System control number (R)

$9

040

Nguồn biên mục (NR) = Cataloging source (NR)

$a,$c,$d

050
082

Trường dành cho bảng phân loại và số hiệu = Classification and call
number fields (05X-08X)

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

Số hiệu dùng Bảng PL của TVQH Mỹ
Library of Congress call number (R)
Số hiệu dùng Bảng PL Thập Phân Dewey (R) = Dewey Decimal
Classification number (R)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main entry field (1XX)

00

$a,$b

$a PZ8.3.G276 $b Cat2

00

$a

$a 811

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

1

$a,$c

$a Seuss, $c Dr.
$a The cat in the hat / $c by Dr. Seuss.

100

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

245

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

14

$a,$c

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

$a 57006466
$9 (DLC) 57006466
$a DLC $c DLC $dDLC

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

$a,$b,$c

$a New York : $b Random House, $c 1957.
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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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a,$b,$c

500

Ghi chú tổng quát (R) = General note

$a

520

Ghi chú tóm tắt, v.v., (R) = Summary, etc. note (R)

$a

$a 61 tr. : $b minh họa ; $c 24 cm.

$a Sách dành cho trẻ em.
$a Trong một ngày mưa, hai trẻ em ngồi trong
nhà, có một con mèo tên là Mèo Đội Mũ đến
thăm và chỉ cho chúng vài ngón ảo thuật trong
các trò chơi.

159

MARC Display (Library of Congress Authorities)

The Library of Congress

160

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 79053201
HEADING: Seuss, Dr.
000 01513cz 2200373n 450
001 1889294
005 20030924033142.0
008 790628n| acannaabn |a aaa
010 __ |a n 79053201
035 __ |a (OCoLC)oca00286383
035 __ |a (DLC)n 79053201
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d OCoLC |d DLC |d PPGratz |d DLC-R |d OCoLC |d
UPB |d Uk |d CSt-HC
053 _0 |a PS3513.E2
100 1_ |a Seuss, |c Dr.
400 0_ |a Dr. Seuss
400 1_ |a Sus, |c Doktor
400 1_ |a Sus, |c Dr.
400 0_ |a Dokter Seuss
400 0_ |a Seuss, |c Dokter
400 0_ |a Dr. Sus
400 0_ |a Doktor Sus
400 0_ |a Dr. Zois
500 1_ |w nnnc |a Geisel, Theodor Seuss, |d 1904500 1_ |w nnnc |a LeSieg, Theo., |d 1904500 1_ |w nnnc |a Stone, Rosetta, |d 1904-1991
663 __ |a For works of this author written in collaboration with Michael K. Frith, search also
under |b Stone, Rosetta, 1904-1991 |a For works of this author entered under other
names, search also under |b Geisel, Theodor Seuss, 1904- , |b LeSieg, Theo., 1904670 __ |a De kats der payats, 2003: |b t.p. (Dr. Sus; Dokter Seuss [in rom.])
670 __ |a Author's In a people house, 1972.
670 __ |a Contemp. auth., new rev. ser., v. 13 |b (Geisel, Theodor Seuss; b. Mar. 2, 1904)
670 __ |a Washington Post, 09-26-91 |b (Theodor Seuss Geisel, who wrote as Dr. Seuss; d.
09-24-91, La Jolla, Calif.)
670 __ |a ha-Sefer sheli `al `atsmi, 1984: |b t.p. (Doktor Sus)
670 __ |a ha-Melekh Tsav-Tsav, 1981?: |b t.p. (Dr. Zois)
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b bh19

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=1889294&v1=1&HC=4... 1/5/2004

C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề:
2. 3. Bút hiệu [bút danh]: Sách tiếng Pháp
Le rouge et le noir / Stendahl. Paris: Garnier Flammarion, 1964.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Stendhal
Nhan đề: Le rouge et le noir
Minh xác về trách nhiệm: Stendhal; chronologie et préface par Michel Crouzet.
Nơi xuất bản: Paris
Nhà xuất bản: Garnier-Flammarion
Năm xuất bản: 1964
Những thông tin khác:
Số trang: 505 tr.
Khổ sách: 18 cm.

Stendhal, 1783-1842.
Le rouge et le noir / Stendhal ; chronologie et préface
par Michel Crouzet. — Paris : Garnier-Flammarion, 1964.
505 tr. ; 18 cm.
I. Nhan đề.

Hình trang mặt sau trang nhan đề ghi nhà xuât
bản: Garnier-Flammarion và năm xuất bản: 1964

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tác giả là
bút biệu [bút danh] của tác giả: Stendhal* Cần làm tham chiếu “Xem”
từ tên thật sang bút hiệu (Xem trang kế tiếp)
161

Le rouge et le noir
Stendhal, 1783-1842.
Le rouge et le noir / Stendhal ; chronologie et préface
par Michel Crouzet. — Paris : Garnier-Flammarion, 1964.
505 tr. ; 18 cm.

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

I. Nhan đề

23A2 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho
tác giả cá nhân
32A: Làm bản mô tả chính với tiêu đề theo bút hiệu
của tác giả
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan đề

Hình thức tiêu đề:
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề: Le rouge et
le noir.
*Ghi chú: Tên của tác giả rất nổi tiếng với bút hiệu [bút danh]
Stendhal, được dùng làm tiêu đề chính, và 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.
Cần làm Tham chiếu từ tên thật và những bút hiệu [bút danh]
khác mà tác giả này đã dùng sang bút hiệu [bút danh] Stendhal
đã được dùng làm tiêu đề chuẩn này.
Brulard, Henry, 1783-1842
Xem
Stendhal, 1783-1842
Beyle, Henry, 1783-1842
Xem
Stendhal, 1783-1842

•
•
•

39 : Tiêu đề theo cụm từ
32A : Tiêu đề theo bút hiệu
43 : Thêm năm sinh/tử vào tiêu đề theo cụm từ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
63A1: Tham chiếu « Xem »
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ hoa [Pháp

Mô tả:

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)

0

$a,$d

$a Stendhal, $d 1783-1842.

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 Le rouge et le noir / $c Stendhal ; chronologie et
préface par Michel Crouzet.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn
trường Tags

245

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất bản, v.v. =
Edition, imprints, etc. fields (250-260)
260
300
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)
Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Paris : $b Garnier-Flammarion, $c 1964.

Mã trường con
Sub field codes
$a,$c

$a 505 tr. ; $c 18 cm.
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164

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
952
953

>> Go to Library of Congress Online Catalog

n 78095494
Stendhal, 1783-1842
01005cz 2200301n 450
953004
20011122071854.0
790117n| acannaabn |a aaa
__ |a n 78095494
__ |a (OCoLC)oca00230571
__ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d ICU |d GU |d OCoLC
_0 |a PQ2435 |b PQ2444
1_ |a Stendhal, |d 1783-1842
1_ |a Brulard, Henry, |d 1783-1842
1_ |a Beyle, Henri, |d 1783-1842
1_ |a Stendal´, |d 1783-1842
1_ |a Beil´, Anri, |d 1783-1842
1_ |a Beil´, Mari-Anri, |d 1783-1842
1_ |w nna |a Beyle, Marie Henri, |d 1783-1842
1_ |a Bombet, L. A. C., |d 1783-1842
1_ |a Sut`angdal, |d 1783-1842
1_ |a Ssu-t`ang-ta, |d 1783-1842
1_ |a Sutand¯aru, |d 1783-1842
__ |a Yi, T.N. Sut`angdal sosol yon'gu, 1982: |b t.p. (Sut`angdal)
__ |a Chao, L.H. Ssu-t`ang-ta ho "Hung yü hei," 1983: |b t.p. (Ssu-t`ang-ta)
__ |a His Aka to kuro, 1958: |b v. 1, t.p. (Sutand¯ aru)
__ |a RETRO
__ |a xx00 |b bz51
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