II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing Resources):
D. 1. Quý San (quarterly) : Tiếng Việt
Sinh học = Journal of Biology. Hà Nội : Trung Tâm Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ Quốc Gia,
Hình trang bìa

Hình trang cột đề tự

Thông tin trên trang bìa:
Nhan đề: Tạp chí Sinh học = Journal of Biology
Người chủ biên: Đặng Ngọc Thanh: Tổng biên tập
Nguyễn Tiến Ban, Lê Xuân Tú: Phó tổng biên tập
Nơi xuất bản: 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Nhà xuất bản: Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Quốc gia
Định kỳ: Quý san
Những thông tin khác:
Mô tả dựa trên Tập 25, số 4, tháng 12, 2003.
Có bản tóm tắt và mục lục bằng tiếng Anh và tiếng Nga.
Số tiêu chuẩn (ISSN): 0866-7160

Viêt Nam. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công
nghệ Quốc gia
Sinh học = Journal of biology / Trung tâm Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ Quốc gia,
t. : minh họa ; 26 cm.
Tạp chí sinh học.
Quý san.
Mô tả dựa trên tập 25, số 4, tháng 12, 2003.
Có bản tóm tắt và mục lục bằng tiếng Anh và tiếng Nga.
ISSN: 0866-7160
I. Viêt Nam. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Quốc gia. II. Nhan đề. III. Nhan đề: Journal of biology.

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] mục lục dành cho bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tập thể

Sinh học = Journal of biology / Trung tâm Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ Quốc gia,
t. : minh họa ; 26 cm.
Tạp chí sinh học.
Quý san.

Mô tả dựa trên tập 25, số 4, tháng 12, 2003.
Có bản tóm tắt và mục lục bằng tiếng Anh và tiếng Nga.

ISSN 0866-7160
I. Viêt Nam. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công
nghệ Quốc gia. II. Nhan đề. III. Nhan đề: Journal of biology.

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] mục lục dành cho bản mô tả chính với tiêu đề là
tên báo
477

Mô tả :
• 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 naà)
• 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 C: Viết hoa [Việt ngữ, làm theo Phụ Lục C của
Cẩm Nang này]

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 gián tiếp cho tên tập thể
Mô tả :
• 1B1 : Nhan đề chính

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 0866-7160

$a

$a Trung Tâm Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ
Quốc Gia, 70 Trần Hưng Đạo, 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

$a,$b,$c

246

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

13

$a

$a Sinh học = $b Journal of biology / $c Trung Tâm
Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ Quốc Gia,
$a Tạp chí sinh học

11

$a

$a Journal of biology

246

478

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

300

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

Chỉ thị
Indicators

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 Quý san

260

50X-53X

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

$a Hà Nội : $b Trung Tâm Khoa Học Tự Nhiên và
Công Nghệ Quốc Gia,

Mã trường con
Subfield codes

Mã trường con
Subfield codes

500

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

$a

$a Mô tả dựa trên t. 25, số 4, tháng 12, 2003.

500

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

$a

$a Có bản tóm tắt và mục lục bằng tiếng Anh và tiếng
Nga.

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 Việt Nam. $bTrung Tâm Khoa Học Tự Nhiên và
Công Nghệ Quốc Gia.
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II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing resources):
D. 1. Quý san (quarterly) : tiếng Anh
Film quarterly. Berkerley, Calif. : University of California Press.
Hình trang bìa

Hình trang cột đề tự (masthead)

Thông tin trên báo:
Nhan đề: Film quarterly
Nơi xuất bản: Berkeley, CA
Nhà xuất bản: University of California Press
Năm xuất bản :
Định kỳ: Quý san [3 tháng 1 lần]
Thông tin khác:
Khổ báo: 26 cm.
Số tiêu chuẩn (ISSN): 0015-1386
Địa chỉ nhà xuất bản: University of California Press,
Berkeley, 2000 Center St., #303, Berkeley, CA,
94704-1223

University of California, Berkeley.
Film quarterly. — Vol. 56, no. 2 (winter 2002-03)- —
Berkeley, Calif. : University of California Press.
t. : minh họa ; 26 cm.
Quý san
Nhan đề trích dẫn từ trang bìa.
Mô tả dựa trên tập 56, số 2 (winter 2002-03)
ISSN: 0015-1386.
I. University of California, Berkeley.

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] mục lục của bản mô tả chính với tiêu
đề chính là nhan đề báo

Film quarterly. — Vol. 56, no. 2 (winter 2002-03)- —
Berkeley, Calif. : University of California Press.
t. : minh họa ; 26 cm.
Quý san.
Nhan đề trích dẫn từ trang bìa.
Mô tả dựa trên tập 56, số 2 (winter 2002-03)
ISSN: 0015-1386.
I. University of California, Berkeley.

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] mục lục của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tập thể
480

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)]

•

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 thứa 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

245

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 0015-1386

$a

$a University of California Press, Berkeley, 2000
Center St., #303, Berkerley, CA 94704-1223

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 (250260)

00

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a Film quarterly

481

260
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)

$a,$b
Chỉ thị
Indicators

$a Berkeley, Calif.: $b University of California Press.

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

$a

$a t : $b minh họa ; $c 26 cm.
$a Quý san [3 tháng 1 kỳ]

0

$a

$a Vol. 56, no. 2 (winter 2002-03)-

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

362
50X-53X
500

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

$a

500

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

$a,$b

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 Nhan đề trích dẫn từ trang bìa
$a Mô tả dựa trên tập 56, số 2 (số mùa đông 2002-03)

$a University of California, Berkeley.
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II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing resources):
D. 3. Quý san (quarterly) : tiếng Pháp
Psychologie française. — 11956- . — Paris : Société française de Psychologie.
Hình trang bìa

Thông tin trên báo:
Nhan đề: Psychologie française.
Nơi xuất bản: Paris :
Nhà xuất bản: Société française de Psychologie.
Năm xuất bản : 1956Định kỳ: Quý san [3 tháng 1 lần]

Thông tin khác:
Địa chỉ: 28 rue Serpente, 75006 Paris
Revue trimestrielle de la Société française de
psychologie.
Publiée avec le concours du centre national de
la recherche scientifique
Khổ báo: 24 cm.
Số tiêu chuẩn (ISSN): 0033-2984

Société française de psychologie

Psychologie française. — 1française de psychologie.
t. : minh họa ; 24 cm.

(1956)-

. — Paris : Société

Quý san.
Mô tả dựa trên số báo t. 21, số 1-2 , 1976.
Quý san của : Société française de psychologie.
Xuất bản với sự cộng tác của : Centre national de la recherche scientifique.
ISSN 0033-2984.

Psychologie française. — 1française de psychologie.
t. : minh họa ; 24 cm.

(1956)-

. — Paris : Société

Quý san.
Mô tả dựa trên số báo t. 21, số 1-2 , 1976.
Quý san của : Société française de psychologie.
Xuất bản với sự cộng tác của : Centre national de la recherche
scientifique.
ISSN 0033-2984.
I. Société française de psychologie.

I. Société française de psychologie.

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] mục lục của bản mô tả chính với tiêu
đề chính là nhan đề báo

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] mục lục của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên
tập thể
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Mô tả (tiếp theo):

Quy tắc đã áp dụng

•
•
•
•
•
•
•

Lựa chọn những điển 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 gián tiếp cho tên tập thể
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)]

•

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 [Pháp 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
Mã số và mã trường = Numbers and
code fields (01X-040X)
022
037

245

260
300

Chỉ thị
Indicators

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

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a 0033-2984

$a

$a Société française de psychologie, 28 rue
Serpente, 75006 Paris.

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)

00

$a

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

Chỉ thị
Indicators

$a Psychologie française.

$a Paris : $b Société française de psychologie.

Mã trường con
Subfield codes

484

300
310
362
50X-53X
500
500

Mô tả vật chất = Physical description
(R)
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 ghi chú - Phần 1 =
Note fields – Part 1 (R)

$a,$b,$c

$a t. : $b minh họa ; $c 24 cm.

$a

$a Quý san.

0

$a

$a 1-

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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

(1956)-

.

$a

$a Mô tả dựa trên số báo t. 21, số 1-2, 1976.

$a

$a Xuất bản với sự cộng tác của : Centre national
de la recherche scientifique.

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 Société française de psychologie.
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