II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing Resources):
A. 1. Nhật báo (Daily newspaper) : Tiếng Việt
Sàigòn giải phóng. — T.P. Hồ Chí Minh : Sàigòn giải phóng,
Hình trang đầu

Thông tin trên trang đầu:
Tên báo: Sàigòn Giải Phóng
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Sàigòn Giải Phóng
Năm xuất bản: 1996 (Năm thứ 21, số 6838)
Những thông tin khác:
Nhật báo [báo hằng ngày]
Cơ quan của Đảng bộ, Đảng Cộng sản VN TP Hồ Chí
Minh
Trụ sở: 432 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM
Tiếng nói của nhân dân TP Hồ Chí Minh
ISSN 0866-8825

Sàigòn giải phóng. — T.P. Hồ Chí Minh : Sàigòn giải phóng,
t. : minh họa ; 59 cm.
Nhật báo [hằng ngày]
Nhật báo: Cơ quan của Đảng bộ, Đảng Cộng sản VN TP Hồ Chí Minh.
Mô tả dựa trên số: Năm thứ 21, số 6838 (24-7-1996)
ISSN 0866-8825
I. Việt Nam. Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] mục lục của bản mô tả chính. Tương tự làm thẻ
phụ cho nhan đề tập thể: Việt Nam. Thàn Phố Hồ Chí Minh
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Quy tắc đã áp dụng:

Mô tả (tiếp theo):

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23C4 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
Hình thức tiêu đề:
• 49B : Tiêu đề gián tiếp là tên tập thể
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề
• 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được số
ấn hành đầu tiên (sẽ được ghi ở trường 362 trên MARC)]
(không ghi ở biểu ghi này)

•
•
•
•
•
•
•
•

4C2 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
5B4 : Mô tả vật chất: số tập của ấn phẩm liên tục
5C1 : Chi tiết vật chất
5D1 : Kích thước
7B1 : Ghi chú về định kỳ
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISSN)
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)
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn trường
Tags

022
043

245

260
300
300

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

Số ấn phẩm liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế
(R) = ISSN (R)
Mã khu vực địa dư = Geographic area code
(NR)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính =
Main entry field (1XX)
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)
Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a

$a 0866-8825

$a

$a a-vt---

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

00

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b

Chỉ thị
Indicators

$a Sàigon giải phóng.

$a T.P. Hồ chí Minh : $b Sàigòn giải phóng,

Mã trường con
Sub field codes
$a,$c

$a t. ; $b 59 cm.
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310

Chu kỳ đang xuất bản (NR) = Current
publication frequency (NR)

$a,$b

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

752

Tiêu đề mô tả phụ - Tên theo hệ cấp điạ dư =
Added entry -- Hierarchical place name (R)

$a,$d

Chỉ thị
Indicators

$a Nhật báo [hằng ngày]

Mã trường con
Subfield codes

$a Nhật báo: Cơ quan của Đảng bộ, Đảng CSVN TP Hồ Chí
Minh.
$a Mô tả dựa trên số báo : Năm thứ 21, số 6838 (24-7-1996)
$a Việt Nam. $d Thành Phố Hồ Chí Minh.
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II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing Resources):
A.2. Nhật báo: tiếng Anh (Daily newspaper)
Wall Street Journal. New York, N.Y. : Down Jones, 2004-

Hình tên báo trên trang đầu của số báo ra ngày 19-2-2004

Hình trang cột đề tự (masthead)
ghi định kỳ phát hành , địa chỉ của
nhà xuất bàn, và số tiêu chuần
(ISSN)

Thông tin trên trang đầu:
Tên báo: The Wall Street Journal
Nơi xuất bản: New York, NY
Nhà xuất bản: Down Jones Co.
Năm xuất bản: 2004
Những thông tin khác:
Ấn bản [lần xuất bản]: Western edition
Nhật Báo xuất bản hằng ngày, trừ Thư bảy, Chủ nhật
và ngày lễ chính thức.
Trụ sở: 200 Liberty Street, New York, N.Y.
Số tiêu chuẩn (ISSN) 0193-2241
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Quy tắ đả áp dụng:
The Wall Street journal. — Western ed. — t. 243- s. 34- . — New
York, NY : Down Jones Co.
t. : minh họa ; 53 cm.
Nhật báo (hằng ngày) trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ
chính thức.
Mô tả dựa trên số báo phát hành ngày Thứ Năm 19-2-2004
(tập 243, số 34)
ISSN 0193-2241
I. Down Jones, Co.

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•

Hình thức tiêu đề
•

49B : Tiêu đề là tên tập thể

•
•

1B1 : Nhan đề
3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định
được số ấn hàn đầu tiên, hoặc ghi số báo mà thư
viện bắt đầu mua vào (sẽ được ghi ở trường 362
trên MARC)]
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
2B : Minh xác về ấn bản [lần xuất bản]
5B4 : Ghi chú về số tập của ấn phẩm liên tục
5C1 : Chi tiết vật chất
5D1 : Kích thước
7B1 : Ghi chú về định kỳ
8B1: Số tiêu chuẩn (ISSN)
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Mô tả:

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

Down Jones, Co.
The Wall Street journal. — Western ed. — t. 243- s. 34- . — New
York, NY : Down Jones Co.
t. : minh họa ; 53 cm.
Nhật báo (hằng ngày) trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ
chính thức.
Mô tả dựa trên số báo phát hành ngày Thứ Năm 19-2-2004
(tập 243, số 34)
ISSN 0193-2241

23C4 : Làm bản mô tả chính theo nhan đề

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. Down Jones, Co.

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

453

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

022
037

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

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)
Nguồn thủ đắc (R) = Source of acquisition (R)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main entry
field (1XX)

0

$a

$a 0193-2241

$a
Mã trường con
Subfield codes

$a 200 Liberty Street, New York, NY 10281

Chỉ thị
Indicators

$a,$b,$c
04

$a

$a n-us--$a The Wall Street journal.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

043

Mã khu vực địa dư = Geographic area code (NR)

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)

250
260
300

Ấn bản [minh xác về ấn bản] (R) = Edition statement
(NR)
[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R)
Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical
description, etc. field (3XX)

Chỉ thị
Indicators

$a

$a Western ed.

$a,$b

$a New York, NY : $b Down Jones &Co.

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c

310

Chu kỳ đang xuất bản (NR) = Current publication
frequency (NR)

$a

362

Năm xuất bản/hay trình tự (R)
Date of publication or/sequential designation (R)
Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note fields –
Part 1 (R)

0

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

500

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

##

##

710

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

2#

$a

50X-53X

$a t. : $b minh họa ; $c 53 cm.
$a Nhật báo [hằng ngày] (trừ ngày Thứ Bảy,
Chủ Nhật và ngày lễ chính thức)
$a t. 243, s. 34 (19-2-2004)- [*]

$a Mô tả dựa trên tập 243, số 34 (ngày Thứ
Năm 19-2-2004)
$a Down Jones, Co.

[ *] Ghi chú: Quy tắc 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được số ấn hàn đầu tiên, hoặc ghi số báo mà thư viện bắt
đầu mua vào (sẽ được ghi ở trường 362 trên MARC)]
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II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing Resources):
A.2. Nhật báo (Daily newspaper) ; Tiếng Pháp
Le Figaro. Paris: Figaro.

Hình tên báo trên trang đầu của số báo 18471, ra ngày 23-12-2003

Thông tin trên trang đầu:
Tên báo: Le Figaro
Nơi xuất bản: . Paris
Nhà xuất bản: Figaro,
Năm xuất bản: 2003
Những thông tin khác:
Nhật Báo [xuất bản hằng ngày]
Trụ sở: 37 Rue du Louvre, 75081 Paris, CEDEX 02
Số tiêu chuẩn (ISSN) 0182-5852
Địa chỉ trực tuyến: http://www.lefigaro.fr
Mô tả dựa trên số báo 18471, ra ngày 23-12-2003

Hình trang cột đề tự (masthead) ghi định kỳ phát hành,
địa chỉ của nhà xuất bản, và số tiêu chuần (ISSN):
0182-5852
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Quy tắ đả áp dụng:
Lựa chọnLecác
điểm–truy
Figaro.
Parisdụng
: Figaro.
• 23C4 : t.Làm
bảnhọa
mô ;tả40chính
: minh
cm. theo nhan đề
Mô tả dựa trên số báo 18471, ra ngày 23-122003.
Cũng phát hành trực tuyến tại địa chỉ URL:
http://www.lefigaro.fr
ISSN 0182-5852
I. Truy cập trực tuyến URL:

http://www.lefigaro.fr
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là
Nhan đề
Quy tắ đả áp dụng :
Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23C4 : Làm bản mô tả chính theo nhan đề

Quy tắ đả áp dụng (tiếp theo) :
Hình thức tiêu đề:
• 23C3 : Nhan đề là tiêu đề chính
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề
• 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được số ấn hàn đầu tiên,
hoặc ghi số báo mà thư viện bắt đầu mua vào (sẽ được ghi ở trường 362 trên
MARC)]
• 3A3 : Ghi lại năm, tháng của số báo
• 4C1 : Nơi xuất bản
• 4D1 : Nhà xuất bản
• 2B : Minh xác về ấn bản [lần xuất bản]
• 5B4 : Ghi chú về số tập của ấn phẩm liên tục
• 5C1 : Chi tiết vật chất
• 5D1 : Kích thước
• 7B1 : Ghi chú về định kỳ
• 8B1: Số tiêu chuẩn (ISSN)
• Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Pháp ngữ]
• Ghi chú: Địa chỉ truy cập trực tuyến không được ghi trong Bộ Quy Tắc
BMAMRG, nhưng đây là một thông tin quan trọng, nên được ghi lại trên thẻ
[phiếu] mục lục. Trên biểu ghi MARC 21 nó sẽ được ghi ở trường số 856

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite)
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn
trường
Tags

022
037

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

Số ấn phẩm liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế (R) =
ISSN (R)
Nguồn thủ đắc (R) = Source of acquisition (R)

$a

$a 0182-5852

$a

37 Rue du Louvre, 75081 Paris, CEDEX 02
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245

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

03

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R)
Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical
description, etc. field (3XX)

$a
Chỉ thị
Indicators

$a Le Figaro

$a Paris : Figaro.

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$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)

$a

$a t. : $b minh họa ; $c 40 cm.
$a Nhật báo [hằng ngày]

0

$a

$a số 18471 (23-12-2003)-

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

362
50X-53X

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

500

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

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)

76X-78X

Trường dành cho các bản mô tả liên kết – Các biểu
ghi liên kết và các ghi chú – Thông tin tổng quát =
Linking entry fields – Records links and notes –
General information
Địa chỉ và điểm truy dụng điện tử [URL] = Electronic
location and access (R)

856

$a
Chỉ thị
Indicators

[*]

$a Mô tả dựa trên số báo 18471, ra ngày 23-122003.

Mã trường con
Subfield codes
$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

40

$a,$u

$a Cũng phát hành trực tuyến trên mạng toàn cầu
www

$a Truy cập trực tuyến tại đây $u
http://www.lefigaro.fr

[*]Ghi chú: Quy tắc 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được số ấn hàn đầu tiên, hoặc ghi số báo mà thư viện bắt đầu mua vào
(sẽ được ghi ở trường 362 trên MARC)] -- Địa chỉ truy cập trực tuyến không được ghi trong Bộ Quy Tắc BMAMRG, nhưng đây là một thông tin quan
trọng, nên được ghi lại trên thẻ [phiếu] mục lục. Trên biểu ghi MARC 21 nó sẽ được ghi ở trường số 856.
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