A. Tác giả cá nhân:
4. 1.Trên ba tác giả: Sách tiếng Việt
Hướng dẫn thự hành Phân Loại Thập Phân Dewey / Biên soạn, Nguyễn Minh Hiệp … [và những người khác]. TP. Hồ chí Minh : Thư viện Cao học, Đại học
Khoa học Tự nhiên, 2002.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên các soạn giả: Nguyễn Minh Hiệp, Lê Ngọc Oánh,
Trần Thị Mộng Xuân, Đinh Xuân Phúc*
Nhan đề: Hường dẫn thực hành Phân Loại Thập Phân
Dewey
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002

Số trang: 517 tr.
Khổ sách: 29 cm.
Tài liệu tham khảo: tr. 517
Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia TP Hồ
Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, Thư viện Cao học
Tài liệu có chữ ký của soạn giả

Hướng dẫn thực hành Phân loại Thập phân Dewey / biên soạn, Nguyễn
Minh Hiệp* … [và những người khác]. — TP Hồ Chí Minh, Thư viện
Cao học, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2002.
517 tr. ; 29 cm.

*Ghi chú: vì sách có 4 soạn giả nên làm bản mô tả chính với
tiêu đề chính là nhan đề (Quy tắc số 26B), bản mô tả phụ chỉ
làm cho tên soạn giả đầu tiên ghi trên trang nhan đề.
**Vì TVVN chưa có hồ sơ tiêu đề chuan chung cho cả nuớc,
nên chúng ta có thể thay đổi cách làm tên tập thể trong
tiêu đề số V: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên. Thư viện Cao học, có thể được làm
dưới hình thức khác như: Trương Đại học Kha học Tự nhiên
(TP Hồ Chí Minh). Thư viện Cao học

Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, Thư viện Cao học.
Tài liệu có chữ ký của soạn giả.
I. Nguyễn, Minh Hiệp, 1950- . II. Nhan đề: Phân loại Thập phân
Dewey. III. Dewey, Melvil, 1851-1931. Dewey decimal classification. IV.
Dewey decimal classification V. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thư viện Cao học.**

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là nhan đề, thẻ được làm
dưới hình thức lề treo (hanging indention)
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Nguyễn, Minh Hiệp, 1950Hướng dẫn thực hành Phân loại Thập phân Dewey / biên soạn, Nguyễn
Minh Hiệp … [và những người khác]. — TP Hồ Chí Minh, Thư viện
Cao học, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2002.
517 tr. ; 29 cm.
Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, Thư viện Cao học.
Tài liệu có chữ ký của soạn giả.
I. Nguyễn, Minh Hiệp, 1950- II. Nhan đề: Phân loại Thập phân Dewey.
III. Dewey, Melvil, 1851-1931. Dewey decimal classification. IV. Dewey
decimal classification. V. Đại Học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên. Thư viện Cao học

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên soạn giả thứ 1: Nguyễn Minh Hiệp
(cho dù trên trang nhan đề có ghi tên 4 soạn giả - Quy tắc 26B). Tương tự làm thẻ thứ 2
theo Tên/nhan đề: Dewey, Melvil, 1851-1931. Dewey decimal classification - vì nội dung
sách có liên hệ chặt chẽ với tác phẩm của Dewey (Quy tắc 29B4)
*Ghi chú: Tên, năm sinh/tử của tác giả Melvyl Dewey, 1851-1931, 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. Tên và năm sinh của soạn giả Nguyễn Minh
Hiệp, 1950- được thiết lập để có một hồ sơ tiêu đề chuẩn, tránh trường hợp trùng họ và
tên, vì họ của người VN quá ít, họ Nguyễn chiếm đa số.

Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 26B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành
cho nhan đề
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành
cho nhan đề khác có liên hệ
• 29B4 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề là
Tên/nhan đề**
Hình thức tiêu đề:
• 34A : Tiêu đề theo họ
• 33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ
• 43 : Thêm năm sinh/tử vào tiêu đề theo họ
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề - 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
• 7B15 : Ghi chú tổng quát: Tài liệu có chữ ký
của soạn giả
• Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo
Phụ lục C của Cẩm Nang này]

Trang nhan đề sách có liên hệ với sách đang được làm biên mục: DDC 21**
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

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)

10

$a

$a Hướng dẫn thực hành Phân loại Thập phân Dewey / $c
biên soạn, Nguyễn Minh Hiệp …[và những người khác]
$a Phân loại Thập phân Dewey

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

12

$a

$a Dewey decimal classification

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn trường
Tags

260

$a

Chỉ thị
Indicators

$a TP Hồ Chí Minh : $b Thư Viện Cao Học, Đại Học Khoa
Học Tự Nhiên, $c 2002.

Mã trường con
Sub field codes

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)

$a

500

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

$a

70X-75X

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

Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

700

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

1

$a

$a Nguyễn, Minh Hiệp, 1950-

700

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

1

$a,$d$t

710

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

2

$a,$b

$a Dewey, Melvil, $d 1851-1931. $t Dewey decimal
classification.
$a Đại học Quốc gia (T.P Hồ Chí Minh). Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên. $b Thư viện Cao học.

$a,$c
Chỉ thị
Indicators

$a 517 tr. ; $c 29 cm.

Mã trường con
Subfield codes

$a Đầu trang nhan đề: Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh,
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Thư Viện Cao Học.
$aTài liệu có chữ ký của soạn giả.

.
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A. Tác giả cá nhân:
4. 2.Trên ba tác giả: Sách tiếng Anh
The ALA Glossary of library and information science / Heartsill Young, editor ; with the assistance of Terry Belanger … Chicago : Ameciacn Library Association, 1983.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên soạn giả: Heartsill Young và 7 người khác phụ
giúp: Terry Belanger, John B. Corbin, Rose Mary
Magill, Fred M. Peterson, Diana M. Thomas, Andrew
G. Torok, và Blanche Woolls.
Nhan đề: The ALA Glossary of library and information
science.
Nơi xuất bản: Chicago
Nhà xuất bản: American Library Association
Năm xuất bản: 1983.

Số trang: 245 tr.
Khổ sách: 27 cm.
ISBN 0-838-90371-1

*Ghi chú: Tên và năm sinh của 2 soạn giả được
dùng làm tiêu đề phụ, và được trích dẫn từ Hồ Sơ
Tiêu Đề Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội Mỹ
(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

The ALA glossary of library and information science / Heartsill
Young, editor ; with the assistance of Terry Belanger …
[và những người khác]. — Chicago : American Library
Association, 1983.
245 tr. ; 27 cm.
ISBN 0-83890-3711
I. Young, Heartsill, 1917- . II. Belanger, Terry.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính, với tiêu đề chính là nhan đề vì có trên 3
soạn giả (Quy tắc số 26B), bản mô tả phụ chỉ làm cho tên soạn giả và người
phụ giúp đầu tiên ghi trên trang nhan đề
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Quy tắc đã áp dụng:
Young, Heartsill, 1917The ALA glossary of library and information science / Heartsill
Young, editor ; with the assistance of Terry Belanger …
[và những người khác]. — Chicago : American Library
Association, 1983.
245 tr. ; 27 cm.
ISBN 0-83890-3711
I. Young, Heartsill, 1917- . II. Belanger, Terry.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên soạn giả chính.
Tương tự làm thẻ thứ 2 cho soạn giả thứ 2, thẻ thứ 3 cho nhan đề viết
khác với nhan đề chính

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 26A2 : Tác phẩm có soạn giả, có nhan đề chung
• 26B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
•
•
•

34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên
43 : Thêm năm sinh vào tiêu đề theo họ

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1F5 : Minh xác về trách nhiệm: trên 3 tác/soạn giả
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
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
43 : Năm sinh của tác giả được thêm vào tiêu đề tên soạn
giả
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ 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)
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
Mã số và mã trường = Numbers and
code fields (01X-040X)

005
008

008

010
020
035
040

050
082

245

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
4697357
20001230105138.0

811004s1983 ilu d 000 0 eng
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub-field codes
$a

$a 82018512

$a,$c,$z

$a 0838903711 : $c $20.00 (est.)

$a,$z

$a (DLC) 82018512

$a,$c,$d

$a DLC $c DLC $d DLC

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

00

$a,$b

$a Z1006 $b .Ẵ 1983

00

$a,$2

$a 020/.3 $2 19

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

04

$a,$c

$a The ALA glossary of library and information science / $c
Heartsill Young, editor ; with the assistance of Terry
Belanger … [và những người khác].
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260
300

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
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

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
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)

1

$a,$d

$a Young, Heartsill, $d 1917-

1

$a

$a Belanger, Terry.

700

$a,$c

$a Chicago : $b American Library Association, $c 1983.

$a 245 tr. ; $c 27 cm.

Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên soạn giả Heartsill Young và Terry Belanger 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)
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 82131862
HEADING: Young, Heartsill, 1917000 00458cz 2200157n 450
001 4269026
005 19840322000000.0
008 821206n| acannaab |a aaa
010 __ |a n 82131862
035 __ |a (DLC)n 82131862
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Young, Heartsill, |d 1917400 10 |w nnaa |a Young, Heartsill Henry, |d 1917670 __ |a Texas. Univ. Grad. School of Library Science. Survey of the Houston Public Library,
1952952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00

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=4269026&v1=1&HC=... 4/18/2004

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 81057207
HEADING: Belanger, Terry.
000 00349cz 2200145n 450
001 2385723
005 19840322000000.0
008 810729n| acannaab |n aaa
010 __ |a n 81057207
035 __ |a (DLC)n 81057207
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Belanger, Terry.
670 __ |a La Casce, S. The art of persuasion, 1972.
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00

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=2385723&v1=1&HC=... 4/18/2004

A. Tác giả cá nhân:
4-3.Trên ba tác giả : Sách tiếng Pháp.

Dictionnaire de littérature contemporaine / R. M. Albérès … ; sous la direction de Pierre de Boisdeffre. Paris : Éditions Universitaires, 1963.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên tác giả: Pierre de Boisdeffre với sự cộng tác cuả R.M.
Albérès* và 13 tác giả, người chủ biên chính là Pierre de
Boisdeffre.
Nhan đề: Dictionnaire de littérature contemporaine
Ấn bản: Troisième édition, revue et mise à jour
Nhà xuất bản: Éditions universitaires
Năm xuất bản : 1963

Số trang: 700 tr.
Khổ sách: 22 cm.

Trang mặt sau của trang nhan đề, ghi năm xuất bản 1963

Boisdeffre, Pierre de
Dictionnaire de littérature contemporaine / R.M.
Albérès … [và những người khác] ; sous la direction de
Pierre de Boisdeffre. — 3ème éd. rev. et mise à jour. —
Paris : Éditions universitaires, 1963.
700 tr. ; 22 cm.

*Ghi chú: Tên của người chủ biên chính Pierre de Boisdeffre

và người cộng tác ghi trên trang nhan đề là R.M. Albérès có tên
thật là René Marill, năm sinh là 1920- 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

I. Marill, René, 1920-

. II. Nhan đề.

Mẫu thẻ (phiếu) của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả chịu
trách nhiệm chính
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Quy tắc áp dụng:

Marill, René, 1920Boisdeffre, Pierre de
Dictionnaire de littérature contemporaine / R.M.
Albérès … [và những người khác] ; sous la direction de
Pierre de Boisdeffre. — 3ème éd. rev. et mise à jour. —
Paris : Éditions universitaires, 1963.
700 tr. ; 22 cm.
I. Marill, René, 1920-

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•

27C : Tác phẩm do trách nhiệm hỗn hợp
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề

Hình thức tiêu đề:
•
•

II. Nhan đề.

•
•
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên thật của tác giả R.M.
Albéres là Marill, René, 1920- và năm sinh được ghi them vào tiêu đề này,
trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của TVQH Mỹ*. Tương tự làm thẻ phụ
thứ 2 cho nhan đề

34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : ghi dấu phấy sau họ, đảo họ lên trước
tên
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ
43: Thêm năm sinh vào tiêu đề theo họ

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
1F5 : Minh xác về trách nhiệm với những tên tác
giả nhiều hơn 3 người
2B : Ấn bản [lần xuất bản]
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 chữ 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 kiểm soát = Control field - 01-05

Chỉ thị
Indica-tors

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)

0

$a

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 Boisdeffre, Pierre de.

245

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

10

$a,$c

$a Dictionnaire de litterature contemporaine / $c R.M.
Albérès [và những người khác] ; sous la direction de Pierre
de Boisdeffre.

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện
về xuất bản, v.v. = Edition, imprints,
etc. fields (250-260)
Ấn bản [minh xác về ấn bản] (R) = Edition
statement (NR)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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)

Nhãn trường
Tags

041

250
260
300

$a fre

$a

$a 3ème. éd., revue et mise à jour.

0

$a,$b,$c

$a Paris : $b Éditions universitaires, $c 1963.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c

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 (R)
- Added entry – Personal name (r)

1

$a,$d

$a 700 tr. ; $c 22 cm.

$a Marill, René, $d 1920-

Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả Pierre de Boisdeffre và René Marill 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)
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 50045715
HEADING: Boisdeffre, Pierre de
000 00415cz 2200169n 450
001 473124
005 19990917054620.0
008 800806n| acannaab| |a aaa
010 __ |a n 50045715
035 __ |a (DLC)n 50045715
040 __ |a DLC |c DLC |d Uk
100 10 |a Boisdeffre, Pierre de
400 10 |a De Boisdeffre, Pierre
670 __ |a His Vocation de l'Europe, 1950.
678 __ |a b. 1926
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b eb09

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=473124&v1=1&HC=1... 4/18/2004

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 50040839
HEADING: Marill, René, 1920000 00447cz 2200181n 450
001 1402930
005 19840322000000.0
008 800804n| aaannaab |b aaa
010 __ |a n 50040839
035 __ |a (DLC)n 50040839
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Marill, René, |d 1920400 10 |a Albérès, René Marill
400 10 |a Albérès, R. M.
400 10 |a Mengal, Joserio
670 __ |a Author's Le livre du silence, 1944.
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00

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=1402930&v1=1&HC=... 4/18/2004

A. Tác giả cá nhân:
4.2. Sưu tập có nhiều người đóng góp, không có tác giả chính: Sách tiếng Việt
Kỳ quan hang động Việt Nam = The Wonders of Vietnamese caves. [Hà Nội] : Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục, [2001]

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Đồng Chủ biên: Nguyễn Quang Mỹ, Howard Limbert.
Biên tập: Nguyễn Thế Hiệp, Lê Phú.
Danh sách 55 tập thể tác giả được liệt kê ở
áo sách (book jacket)
Nhan đề: Kỳ quan hang động Việt Nam
Nhan đề song song: The wonders of Vietnamese caves
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Trung tâm Bản đồ và Tranh
ảnh Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Những thông tin khác:
Số trang: 250 tr. minh họa màu
Khổ sách: 25 cm.
Đầu trang nhan đề: Đại Học Quốc gia Hà
Nội. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.

Năm xuất bản 2001, 55 tác giả, 2 người Chủ Biên, 2 người Biên tập được ghi trên áo sách (book jacket)
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Quy tắc đã áp dụng:
Kỳ quan hang động Việt Nam = The wonders of Vietnamese caves / [đồng
chủ biên, Nguyễn Quang Mỹ … và những người khác] — [Hà Nội]
Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục, [2001]
250 tr. : minh họa màu ; 25 cm.
Bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.
Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên.
I. Nguyễn, Quang Mỹ. II. Đại Học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên. III. Nhan dề: Wonders of Vietnamese caves.

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

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23C3, 26A 2, 26B : Làm bản mô tả chính
với tiêu đề dành cho nhan đề
• 26B : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho
người chủ biên đầu tiên
• 1D, 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề
là nhan đề song song
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề là tên
tập thể
Hình thức tiêu đề:
• 34A : Tiêu đề theo họ
• 33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ
Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nguyễn, Quang Mỹ.
Kỳ quan hang động Việt Nam = The wonders of Vietnamese caves / [đồng
chủ biên, Nguyễn Quang Mỹ … và những người khác] — [Hà Nội]
Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục, [2001]
250 tr. : minh họa màu ; 25 cm.
Bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.
Đầu trang nhan đề: Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Trường Đại Học
Khoa Học Tự Nhiên.
I. Nguyễn, Quang Mỹ. II. Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên. III. Nhan dề: The wonders of Vietnamese caves.

•

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
5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
5D1 : Kích thước
7 :Ghi chú tổng quát Đầu trang nhan đề:
Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Trường Đại Học
Khoa Học Tự Nhiên.
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 với tiêu đề là tên Người chủ biên thứ 1. Tương tự làm thẻ thứ 2 cho nhan đề song song, thẻ thứ 3 cho tên tập thể là tên Đại
học Quốc gia Hà Nội. Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên.***Có thể ghi tên tập thể theo lối: Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên (Hà Nội)
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Mã trường con
Subfield codes

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

Chỉ thị
Indicators

041

Mã ngôn ngữ (R) = Language code (R)

1

$a,$h

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)

Chỉ thị
Indica-tors

Mã trường con
Subfield codes

00

$a,$b,$c

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)

14

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

245

246

260
300

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

$a,$b,$c
Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a Kỳ quan hang động Việt Nam = $b The wonders of
Vietnamese caves / $c [đồng chủ biên, Nguyễn Quang Mỹ
… và những người khác]
$a The wonders of Vietnamese caves

$a [Hà Nội] : $b Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục,
$c [2001]

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

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 tập thề =
Added entry – Corporate name (R)

1

$a

$a Nguyễn, Quang Mỹ.

2

$a

$a Đại Học Quốc gia Hà Nội. $b Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên.***

710

$a,$b,$c

$a vie $h eng

$a 250 tr. : $b minh họa màu ; $c 25 cm.

$a Bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.
$a Đầu trang nhan đề: Đại Học Quốc gia Hà Nội. Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên.

***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 gián tiếp như vậy.[Quy
tắc 55A]: Đại Học Quốc Gia Hà Nội.Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Chúng ta có thể làm tiêu đề này dưới hình thức trực tiếp [Quy tắc 56A]: Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội)
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A. Tác giả cá nhân:
4. 5. Sách không có tác giả: Sách tiếng Việt:
Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội : địa chí văn hóa dân gian. Hà Nội: Sở Văn Hoá Thông Tin, 1991.

Hình trang nhan đề

Hình trang lời ghi cuối sách,
ghi năm xuất bản 1991.

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: không có
Nhan đề: Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội : địa chí văn hóa dân gian
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Sở Văn Hóa Thông Tin Hà Nội
Năm xuất bản: 1991.
Những thông tin khác:
Số trang: 315 tr., 14 tr. hình ảnh
Khổ sách: 28 cm.

Hà Nội (Việt Nam). Sở Văn Hóa Thông Tin

Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội : địa chí văn hóa dân gian. —
Hà Nội : Sở Văn Hóa Thông Tin, 1991.
315 tr. : minh hoạ, hình ảnh ; 28 cm.
Có thư mục tham khảo.

Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội : địa chí văn hóa dân gian. —
Hà Nội : Sở Văn hóa Thông tin, 1991.
315 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Có thư mục tham khảo.
I. Hà Nội (Việt Nam). Sở Văn Hóa Thông Tin.

I. Hà Nội (Việt Nam). Sở Văn Hóa Thông Tin.
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tập thể
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
84

Quy tắc đã áp dụng:

Quy tắc đã áp dụng (tiếp theo):

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 26B: Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho nhan
đề
• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho tác
giả tập thể

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hình thức tiêu đề:
• 23C1 : Nhan đề là tiêu đề chính
• 49B : Tiêu đề trực tiếp theo tên của tập thể
• 51C: Thêm địa danh vào tên tập thể

1B1: Nhan đề
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]

KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn
trường
Tags

24X
245

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

0

$a,$b

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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

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)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội : $b địa
chí văn hóa dân gian.

$a Hà Nội : $b Sở Văn hóa Thông tin, $c
1991.

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

$a 315 tr. : $b minh họa ; $c 28cm.
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50X-53X Phần 1 = Note fields – Part 1 (R)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

500

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

70X-75X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a

710

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

2

$a,$b

$a Có thư mục tham khảo.

$a Hà Nội (Việt Nam). $b Sở Văn Hóa
Thông Tin.
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4. A.3. Sách không có ghi tác giả, gồm nhiểu tập trong một bộ, có tài liệu kèm theo: Sách tiếng Anh.
Cuturegrams / produced by Anxiom Press, Inc. 2004 World ed. Lincoln, Utah : Anxiom Press, 2004.
Hình trang nhan đề tập 1

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả:
Nhan đề: Culturegrams
Minh xác về trách nhiệm: produced by Axiom Press, Inc.
Ấn bản: 2004 World ed.
Nơi xuất bản: Lincoln, Utah
Nhà xuất bản: Axiom Press
Năm xuất bản: 2003
Những thông tin khác:
Số trang: 4 tập
Khổ sách: 28 cm.
ISBN 1-931694-59-1 (t.1)
ISBN 1-931694-57-5 (trọn bộ 4 tập)
Tài liệu kèm theo: 1 đĩa CD-Rom 4/3/4 in.
Nội dung: v.1. The Americas — v.2. Europe — tv 3. Africa —
v. 4. Asia and Oceania.
Thiết bị cần: Bộ vi xử lý văn bản Pentium, Windows 98 hay
cao hơn, ổ đĩa CD-ROM, IE p.b. 5.0, Netscape 6.0 hay cao
hơn, Adobe Acrobat Reader p.b. 4.0 hay cao hơn, 64MB
RAM, chương trình Media player.

Hình trang mặt sau của trang n.đ. Liệt kê 4 tập, số ISBN của t.1 và trọn
bộ 4 tập
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Hình mặt đĩa CD-ROM 4 3/4 in kèm theo
CultureGrams. — 2004 World ed. — Lincoln, Utah : Anxiom
Press, 2003.
4 t. : minh họa , bản đồ, hình ảnh ; 28 cm. + 1 đĩa CD-ROM
4 3/4 in.
ISBN 1-931694-59-1 (t.1)
ISBN 1-931694-57-5 (trọn bộ 4 tập)
Nội dung: t. 1. The Americas — t. 2. Europe — t. 3. Africa —
t. 4. Asia and Oceania.
Thiết bị cần: Bộ vi xử lý văn bản Pentium, Windows 98 hay
cao hơn, ổ đĩa CD-ROM, IE 5.0, Netscape 6.0 hay cao hơn, Adobe
Acrobat Reader 4.0 hay cao hơn, 64MB RAM, chương trình Media
player.
I. CultureGrams (Công ty). II. Nhan đề: Culture grams.
III. Nhan đề: CultureGrams 2004 world ed.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề của sách (hình
trên).

Hình bìa hộp đựng đĩa CD liệt kê thiết bị
cần thiết để sử dụng CD này.

CultureGrams (Công ty).
CultureGrams. — 2004 World ed. — Lincoln, Utah : Anxiom
Press, 2003.
4 t. : minh họa , bản đồ, hình ảnh ; 28 cm. + 1 đĩa CD-ROM
4 3/4 in.
ISBN 1-931694-59-1 (t.1)
ISBN 1-931694-57-5 (trọn bộ 4 tập)
Nội dung: t. 1. The Americas — t. 2. Europe — t 3. Africa —
t. 4. Asia and Oceania.
Thiết bị cần: Bộ vi xử lý văn bản Pentium, Windows 98 hay
cao hơn, ổ đĩa CD-ROM, IE 5.0, Netscape 6.0 hay cao hơn, Adobe
Acrobat Reader 4.0 hay cao hơn, 64MB RAM, chương trình Media
player.
I. CultureGrams (Công ty). II. Nhan đề: Culture grams.
III. Nhan đề: CultureGrams 2004 world ed.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề
là tên tập thể. Tương tự làm thẻ phụ thứ 2, 3 cho
nhan đề có lối viết khác với nhan đề chính
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*Ghi chú: nếu thư viện muốn để riêng đĩa CD-ROM kèm theo tài liệu bằng giấy vào một sưu tập khác cùng thể loại, thì cần làm Bản mô tả riêng
cho tài liệu bằng CD này. Xem Phần V.A.3 trang 528

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

26B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành cho nhan đề
29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho tác giả tập thể
29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho hình thức khác của
nhan đề

Hình thức tiêu đề:
•
•

23C1 Nhan đề là tiêu đề chính
49B : 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
5E1 : Tài liệu kèm theo
7B1 : Thiết bị cần thiết
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISBN)
10C2 : Mô tả vật chất của từng loại tài liệu
Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ 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 điều khiển = Control field - 01-05

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

020

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

$a

$a 1-931694-59-1 (t.1)

020

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

$a

$a 1-931694-57-5 (trọn bộ 4 tập)

245
246
246

250
260
300

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) =
Title statement (NR)
Hình thức khác của nhan đề (R) = Varying form of
title (R)
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)

00

$a

$a CultureGrams.

10

$a,

$a Culture grams

12

$a

$a CultureGrams 2004 world ed.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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)

Chỉ thị
Indicators

$a,$b

$a 2004 World ed.

$a,$b,$c

$a Lincoln, Utah : $b Axiom Press, $c 2003.

Mã trường con
Sub field codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c,$e

50X-53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

505

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

0

$a

$a 4 t. : $b minh họa , bản đồ, hình ảnh ; $c 28 cm. + $e
1 đĩa CD-ROM 4 3/4 in.

$a t. 1. The Americas — t. 2. Europe — t.3. Africa — t.
4. Asia and Oceania.
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Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

53X-58X

Trường dành cho ghi chú - Phần 2 = Note fields –
Part 2 (R)

538

Ghi chú chi tiết về hệ thống (R) = System details
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

$a

$a Thiết bị cần: Bộ vi xử lý văn bản Pentium, Windows
98 hay cao hơn, ổ đĩa CD-ROM, IE 5.0, Netscape 6.0
hay cao hơn, Adobe Acrobat Reader 4.0 hay cao hơn,
64MB RAM, chương trình Media player.

$a CultureGrams (Công ty).
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