II. Ấn phẩn liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Contiuing resources):
C. 1. Nguyêt san [hằng tháng] (Montly) : Tiếng Việt
Xưa nay. Hà Nội : Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam,
Hình trang bìa

Hình trang cột đề tự (masthead)

Thông tin trên trang bìa:
Nhan đề: Xưa Nay
Thông tin trên trang cột đề tự masthead):
Cơ Quan của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Tổng biên tập: Dương Trung Quốc
Phó tổng biên tập: Phạm Mai Hùng
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Tòa soạn: 25 Tôn Đản, Hà Nội
Những thông tin khác:
Khổ báo: 29 cm.
ISSN: [?]868-331X
Mô tả dựa trên số: 40, tập VI, 1997

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

Xưa nay / Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. — Hà
Nội : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam,
t. : minh họa ; 29 cm.
Nguyêt san [hằng tháng]
Mô tả dựa trên số: 40, tháng 6, 1997.
Cơ quan của Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam.
ISSN: [?]868-331X
I. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. II. Nhan đề:
Xưa và nay.

Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam.
Xưa nay / Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. — Hà
Nội : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam,
t. : minh họa ; 29 cm.
Nguyêt san [hằng tháng]
Mô tả dựa trên số: 40, tháng 6, 1997.
Cơ quan của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
ISSN: [?]868-331X
I. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. II. Nhan đề:
Xưa và nay.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tập thể: Hội Khoa học Lịch
sử Việt Nam. Tương tự làm thẻ phụ thứ 2 cho nhan đề: Xưa và nay
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Mô tả (tiếp theo):

Quy tắc đã áp dụng:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23C4 : Tác phẩm do tập thể ấn hành
• 26B : Bản mô tả chính theo nhan đề
Hình thức tiêu đề:
• 49B : Tiêu đề trực tiếp
Mô tả :
• 1B1 : Nhan đề chính
• 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được
số ấn hàn đầu tiên (sẽ được ghi ở trường 362 trên
MARC)] (không ghi trong biều ghi này)

4C2 : Nơi xuất bản
4D1 : Tên nhà xuất bản
5B4 : Mô tả vật chất
5C1 : Chi tiết vật chất về báo
5D1 : Kích thước
7B1 : Ghi chú đặc biệt: định kỳ
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISSN) [ghi sai: thiếu một số vị thứ 1]
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
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)

$y

$y 868-331X

$a

$a Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 25 Tôn Đản,
Hà Nội.

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

$a Xưa nay

246

Hình thức khác của nhan đề (R) =
Varying form of title (R)

13

$a

$a Xưa và nay
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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

$a Hà Nội : $b Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam,

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description
(R)

$a,$b,$c

$a t. : $b minh họa ; $c 26 cm.

310

Chu kỳ đang xuất bản (NR) = Current
publication frequency (NR)
Trường dành cho ghi chú - Phần 1 =
Note fields – Part 1 (R)

$a

$a Nguyệt san [hằng tháng]

50X-53X

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

500

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

$a

$a Mô tả dựa trên số 40, tháng 6, 1997.

500

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

$a

$a Cơ Quan của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

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

$a,$b

$a Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Ghi chú: Số tiêu chuẩn ISSN được ghi ở trường số 022 với chỉ thị $y vì số này đã thiếu một số vị của nhóm 4 số vị phía trước dấu gạch nối:

868-331X
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II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing resources):
C. 2. Nguyệt san [hằng tháng]] (monthly) : tTếng Anh
American libraries. Chicago : American Library Association.

Hình trang bìa số tháng 1-1993

Thông tin trên báo:

Những thông tin khác:

Nhan đề: American Libraries
Nơi xuất bản: Chicago
Nhà xuất bản: American Library Association
Năm xuất bản: 1993

Tờ báo chính thức của Hội Thư Viện Hoa Kỳ (Official
bulletin of the American Library Association)
Địa chỉ nhà xuất bản: 50 E. Huron Street, Chicago, IL
60611
Khổ báo: 29 cm.
Số tiêu chuẩn (ISSN): 0002-9769

American libraries. — Chicago : American Library
Association.
t. : minh họa, hình ảnh ; 29 cm.
Nguyệt san [hằng tháng] (trừ tháng 7 và 8 gồm làm
1 số)
Mô tả dựa trên số tháng 1-1993.
“Tờ báo chính thức của Hội Thư Viện Hoa Kỳ”
ISSN: 0002-9769
I. American Library Association.

Hình trang cột đề tự (masthead) ghi địa chỉ của cơ quan
xuất bản báo

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là nhan đề báo. Tương
tự làm bản mô tả phụ cho tên tập thể: American Library Association
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Mô tả :

Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23C4 : Tác phẩm do tập thể ấn hành
• 26B : Bản mô tả chính theo nhan đề
Hình thức tiêu đề:
• 49B : Tiêu đề trực tiếp
• 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được
số ấn hàn đầu tiên (sẽ được ghi ở trường 362 trên
MARC)] (không ghi trong biểu ghi này)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

1B1 : Nhan đề chính
4C2 : Nơi xuất bản
4D1 : Tên nhà xuất bản
5B4 : Mô tả vật chất
5C1 : Chi tiết vật chất về báo
5D1 : Kích thước
7B1 : Ghi chú đặc biệt: định kỳ
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISSN)
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

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

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

022

Số ấn phẩm liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế
(R) = ISSN (R)

$a

$a 0002-9769

037

Nguồn thủ đắc (R) = Source of acquisition (R)

$a

$a American Library Association, 50 E. Huron St.,
Chicago, IL 60611

245

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)

10

$a,$b,$c

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a American Libraries.
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260

260)
[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Chicago, IL : $b American Library Association.

300

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

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c

$a t. : $b minh họa ; $c 29 cm.

310

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

$a

$a Nguyệt san [hằng tháng] (trừ tháng 7 và 8 gồm làm 1
số)

50X-53X

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

500

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

$a

$a Mô tả dựa trên số tháng 1, 1993.

500

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

$a

$a “Tờ báo chính thức của Hội Thư Viện Hoa Kỳ”

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

$a,$b

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Mã trường con
Subfield codes

$a American Library Association.
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II. Ân phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing Resources):
C. 3. Nguyệt san (hằng tháng) [monthly] : Tiếng Pháp (đã trọn bộ, thay đổi tên)
JFORL. Journal français d’oto-rhino-laryngologie, audiophonologie et chirurgie maxillo-faciale. – Lyon: SIMEP Éditions, 1972-1976.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Nhan đề : JFORL. Journal français d’oto-rhino-laryngologie,audiophonologie et chirurgie
maxillo-faciale.
Mô tả dựa trên: JFORL/Volume 21/No 1/Pages 1 à 86/ Janvier 1972
Nơi xuất bản: Villeurbanne (France)
Tên và địa chỉ nhà xuất bản: Revue mensuelle éditée par SIMEP Éditions, 47-48 Rue du Quatre
août, 69/Villeurbanne (France)
Nhà xuất bản: SIMEP Éditions
Ghi chú: Báo đã trọn bộ, và thay đổi tên từ năm 1977 với tên mới là: Journal français d’oto-rhinolaryngologie,audiophonologie et chirurgie maxillo-faciale.

JFORL. Journal français d’oto-rhino-laryngologie, audiophonologie
et chirurgie maxillo-faciale. — t. 21 (1972) - t. 25 (1976). —
Villeurbanne, France: SIMEP Éditions, 1972-1976.
5 t : minh họa ;

Thẻ [phiếu mẫu] của bản mô tả chính với tiêu đề
là tên báo: JFORL. Journal français d’oto-rhinolaryngologie, audiophonologie et chirurgie maxillo-faciale.

Nguyệt san [Hằng tháng]
Mô tả dựa trên: t. 21, số 1 (1, 1972)
Tiếp tục bởi : Journal français d'oto-rhino-laryngologie; audiophonologie, chirurgie maxillo-faciale.
Báo của cơ quan: Société d’oto-rhino-laryngologie de Lyon et de la
région.
I. Société française d’oto-rhino-laryngologie de Lyon et de la
région. II. JFORL. III. Journal français d’oto-rhino-laryngologie, audio
phonologie et chirurgie maxillo-faciale
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Quy tắc đã áp dụng:
Société française d’oto-rhino-laryngologie de Lyon et de la région
JFORL. Journal français d’oto-rhino-laryngologie, audiophonologie et
chirurgie maxillo-faciale. — t. 21 (1972) - t. 25 (1976). — Villeurbanne,
France: SIMEP Éditions, 1972-1976.
5 t : minh họa ;
Nguyệt san [Hằng tháng]
Mô tả dựa trên: t. 21, số 1 (1, 1972)
Tiếp tục bởi : Journal français d'oto-rhino-laryngologie; audiophonologie,
chirurgie maxillo-faciale.
Báo của cơ quan: Société d’oto-rhino-laryngologie de Lyon et de la
région.
I. Société française d’oto-rhino-laryngologie de Lyon et de la région.
II. JFORL. III. Journal français d’oto-rhino-laryngologie, audiophonolo gie
et chirurgie maxillo-faciale

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phả với tiêu đề là tên tập thể: Société
française d’oto-rhino-laryngologie de Lyon et de la région. Tương tự làm
thẻ phụ thứ 2 cho nhan đề viết khác hơn nhan đề chính , và thẻ phụ thứ 3 cho
nhan đề mới của báo này: Journal français d’oto-rhino-laryngologie, audiophonolo gie et chirurgie maxillo-faciale

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•

23C4 : Bản mô tả chính theo nhan đề
29B2e : Làm bản mô tả phụ cho tập thể

Hình thức tiêu đề:
•

49B : Tiêu đề trực tiếp

•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề chính
3A3 : Năm tháng của ấn phẩm liên tục
3A5 : Ấn phẩm liên tục đã trọn bộ
4C2 : Nơi xuất bản
4D1 : Tên nhà xuất bản
5B3 : Mô tả vật chất : ấn phẩm liên tục
đã trọn bộ
5C1 : Chi tiết vật chất về báo
5D1 : Kích thước
7B1 : Ghi chú đặc biệt: định kỳ
7B7 : Ấn bản và lịch sử
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISSN)
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Pháp ngữ]

Mô tả :

•
•
•
•
•
•

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo Khuôn thức MARC 21 Ðơn giản (MARC 21 Lite) - (xem trang kế tiếp)
474

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

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

Nguồn thủ đắc (R) = Source of acquisition (R)

$a

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)

00

$a

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)

10

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a JFORL. Journal français d’oto-rhinolaryngologie, audiophonologie et chirurgie
maxillo-faciale.
$a JFORL

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

310

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

$a

$a 5 t : $b minh họa ;
$a Nguyệt san [Hằng tháng]

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

$a t. 21 (1972) - t. 25 (1976).

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

50X-53X

$a

$a SIMEP Éditions, 47-48 Rue du Quatre août,
69/Villeurbanne (France)

Chỉ thị
Indicators

$a Villeurbanne, France: SIMEP Éditions, 19721976.

Mã trường con
Subfield codes

500

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

$a

500

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

$a

$a Mô tả dựa trên : t. 21, số 1 (1, 1972)
$a Báo của cơ quan : Société d’oto-rhinolaryngologie de Lyon et de la région.
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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

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
Bản mô tả phụ cho nhan đề tiếp nối = Succeeding
entry (R)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

00

$a

785

$a Société française d’oto-rhino-laryngologie de
Lyon et de la région.

$a Journal français d'oto-rhino-laryngologie;
audio-phonologie, chirurgie maxillo-faciale.

Ghi chú : Báo

đã trọn bộ, và thay đổi tên từ năm 1977 với tên mới là: Journal français d’oto-rhino-laryngologie,audiophonologie et
chirurgie maxillo-faciale, vì thế số tập trọn bộ đã được ghi ở trường số 362 và tên mới tiếp nối của báo này đã được ghi ở trường
số 785 trong biếu ghi MARC 21 Dơn giản.
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