III. Bản đồ: 1. Tiếng Việt
Di tích văn hóa Đông Sơn. [Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1994]
Bản đề Di tích văn hóa Đông Sơn

Thông tin trên bản đồ
Nhan đề: Di tích văn hóa Đông Sơn
Chú giải trên bản đồ (legend): vùng đồng bằng Sông Mã và
Sông Hồng
Kích thước: 43 cm. x 56 cm.
Tỷ lệ bản đồ : 1:2.500.000
Những thông tin khác
Bản đồ kèm theo sách: Văn Hóa Đông Sơn ở Việt Nam / chủ
biên, Hà Văn Tấn, tác giả, Bùi Văn Liêm … [và những người
khác]. Hà Nội: Khoa học Xã hội, 1994]

Di tích văn hóa Đông Sơn [bản đồ] — [Hà Nội : Khoa
học Xã hội, 1994]
1 bản đồ ; 43 cm. 56 cm.
Tỷ lệ: 1:2.500.000:
Bản đồ kèm theo sách: Văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam /
chủ biên, Hà Văn Tấn, tác giả, Bùi Văn Liêm …
[và những người khác]. Hà Nội: Khoa học Xã hội,
1994.
Chú giải trên bản đồ : vùng đồng bằng Sông Mã và Sông
Hồng.
I. Hà, Văn Tấn, 1937- Văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam.

Chỉ dẫn di tích Văn Hoá Đông Sơn vùng đồng bằng Sông Hồng, Sông Mã

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là
nhan đề
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Quy tắc đã áp dụng:
Hà, Văn Tấn, 1937-

.Văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam.

Di tích văn hóa Đông Sơn [bản đồ] — [Hà Nội : Khoa
Học Xã Hội, 1994]
1 bản đồ ; 43 cm. 56 cm.
Tỷ lệ: 1:2.500.000:
Bản đồ kèm theo sách: Văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam /
chủ biên, Hà Văn Tấn, tác giả, Bùi Văn Liêm … [và những
người khác]. Hà Nội: Khoa học Xã hội, 1994.
Chú giải trên bản đồ : vùng đồng bằng Sông Mã và Sông
Hồng.
I. Hà, Văn Tấn, 1937-

. Văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam.

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là Tên/nhan đề

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•

26A-B :Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
29B4 : Làm bản mô tả phụ tên/nhan đề cho tác phẩm có
liên hệ

Hình thức tiêu đề:
•
•
•

34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ
29B4 : Tiêu Tiêu đề mô tả phụ theo tên/nhan đề

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1C : Định danh tài liệu: bản đồ
4A 2 : Thông tin về xuất bản trích dẫn từ sách có bản đồ
này kèm theo, để trong ngoặc vuông
3C2 : Tỷ lệ bản đồ được ghi dứi dạng phân số
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang
5D1 : Kích thước
5E 1 : Tài liệu kèm theo
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C
của Cẩm Nang này]
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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

245

260
300

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

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)

00

$a,$h

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

$a Di tích văn hóa Đông Sơn $h [bản đồ]

$a [Hà Nội : $bKhoa học Xã hội, $c1994.]

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X-53X

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

$a,$c

255

Tỷ lệ bản đồ = Scale

$a

$a Tỷ lệ: 1:2.500.000

500

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

$a

500

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

$a Bản đồ kèm theo sách: Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / chủ
biên, Hà Văn Tấn, tác giả, Bùi Văn Liêm … [và những người
khác] Hà Nội: Khoa học Xã hội, 1994.
$a Chú giải trên bản đồ : vùng đồng bằng Sông Mã và Sông Hồng.

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

$a,$t

Chỉ thị
Indicators

$a 1 bản đồ ; $c 43 cm x 56 cm.

Mã trường con
Subfield codes

$a

$a Hà, Văn Tấn, $d 1937- . $t Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam.
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III. Bản đồ: 2. Tiếng Anh
Earthquake epicenter map of California / compiled by Charles R. Real, Tousson R. Toppozada, and David L. Park… Sacramento, CA : California Division of Mines and Geology, 1978.
Hình thông tin trên bản đồ

Hình bao đựng bản đố

Thông tin trên bản đồ:
Tên tác giả: Charles R. Real, Tousson R. Toppozada, and David L. Park.
Nhan đề: Earthquake epicenter map of California, 1900-through 1970.
Tài liệu được các cơ quan cung cấp: California Institute of Technology, United
States Geological Survey, University of California, Berkeley.
Nơi xuất bản: Sacramento, CA
Nhà xuất bản: California Division of Mines and Geology
Năm xuất bản: 1978.
Những thông tin khác:
Tỷ lệ bản đồ

Kích thước: 107 x 132 cm. gấp lại thành 23 x 30 cm.
Tùng thư: Map sheet 39 (Bản đồ rời số 39)
Tỷ lệ: 1:1.000.000
498

Quy tắc đã áp dụng:
Real, Charles L
Earthquake epicenter map of California, 1900-through 1970 [bản đồ] /
compiled Charles R. Real, Tousson R. Toppozada, and David L. Park, with data
From the California Institute of Technology, United States Geological
Survey, University of California, Berkeley. — Sacramento, CA : California
Division of Mines and Geology, 1978.
1 bản đồ màu ; 107 x 132 cm. gấp lại thành 23 x 30 cm. — (Map sheet ; 39)
Tỷ lệ: 1:1.000.000
I. Toppozada, Tousson R. II. Parke, David L. III. Nhan đề. IV. Tùng thư.

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•

•

25B2 : Làm bản mô tả chính cho người được
nêu tên đầu tiên. Làm bản mô tả phụ cho đồng
soạn giả
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề

Hình thức tiêu đề:
•
•

34A : Tiêu đề theo họ
33A2: Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên

Mô tả:
Thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề là tên soạn giạ thứ 1

Toppozada, Tousson R.
Real, Charles L
Earthquake epicenter map of California, 1900-through 1970 [bản đồ] /
compiled Charles R. Real, Tousson R. Toppozada, and David L. Park, with data
From the California Institute of Technology, United States Geological
Survey, University of California, Berkeley. — Sacramento, CA : California
Division of Mines and Geology, 1978.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề chính
1C1 : Định danh tài liệu
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
3C2 : Tỷ lệ bản đồ
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E 1 : Năm xuất bản
5B1e : Quy mô của tài liệu
5C4 : Chi tiết vật chất : bản đồ màu
6D1 : Tùng thư
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

1 bản đồ màu ; 107 x 132 cm. gấp lại thành 23 x 30 cm. — (Map sheet ; 39)
Tỷ lệ: 1:1.000.000
I. Toppozada, Tousson R. II. Parke, David L. III. Nhan đề. IV. Tùng thư.

Thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên soạn giả thứ 2. Tương tự làm thẻ mô tả phụ thứ 3 với tiêu đề là tên soạn giả thứ 3, thẻ mô tả
phụ thứ 4 cho nhan đề.
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
Nhãn
trường

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 Real, Charles R.

245

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

10

$a,$c,$h

$a Earthquake epicenter map of California, 1900-through
1970 $h [bản đồ] / $c compiled Charles R. Real, Tousson
R. Toppozada, and David L. Park ; with data From the
California Institute of Techronology, United States
Geological Survey, University of California, Berkeley.

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất
bản, v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250260)
Tỷ lệ bản đồ = Scale

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

255

$a

[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)

4XX

Trường dành cho tùng thư = Series statement
fields

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

440

Minh xác về Tùng thư / Bản mô tả phụ - Nhan đề
(R) = Series statement / Added entry – Title (R)

0

$a,$v

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

1

$a

$a Toppozada, Tousson R.

1

$a

$a Parke, David L.

700

$a,$b,$c

$a Tỷ lệ: 1:1.000.000
$a Sacramento, CA : $b California Division of Mines and
Geology, $c 1978.

260

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$c

$a 1 bản đồ màu ; $c 107 x 132 cm., gấp lại thành 23 x 30
cm.

$a Map sheet ; $v 39
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III. Bản đồ : 3. Tiếng Pháp
Le plan métro de Paris. Paris: RATP, k.n.

Thông tin trên bản đồ:
M, RER,T Paris [Métro, Réseau Express Régional, Tramway: =
xe điện ngầm, xe hỏa [xe lửa] tốc hành và xe điện của thành phố
Paris]
Nhan đề: Le Plan métro de Paris
Bản đồ trích dẫn từ địa chỉ Internet của RATP (Régie autonome
des transports parisiens. Département commercial. Information
multimédia)
RATF: http://www.citefutee.com
http://www.citefutee.com/orienter/plans.php
[ngày trích dẫn: 28-2-2004]
Tóm tắt: Bản đồ chỉ đường xe điện ngầm của thành phố Paris,
Pháp và những kết nối với đường xe điện và xe hỏa [xe lửa] trên
mặt đất

Le plan métro de Paris [bản đồ] — Paris : RATP, k.n.
1 tr. : minh họa, màu.
Trích dẫn từ trang nhà của RATP (Régie autonome
des transports parisiens. Département commercial.
Information multimédia) URL: http://www.citefutee.com/
orienter/ plans.php
Tóm tắt: M,RER,T Paris [Bản đồ chỉ đường xe điện ngầm
Của thành phố Paris, Pháp và những kết nối với đường xe
điện và xe lửa trên mặt đất]

*Bản đồ trích dẫn từ địa chỉ Internet của RATP (Régie Autonome
des Transports Parisiens. Département Commercial. Information
Multimédia) RATP: http://www.citefutee.com
http://www.citefutee.com/orienter/plans.php
**Ghi chú: Bản quyền của bản đồ này thuộc RATP, trích dẫn
để dùng với mục đích giáo dục, không có tính cách thương
mại [ngày trích dẫn: 28-2-2004]

I. France. Département commercial. Régie autonome
des transports parisiens. II. Truy cập trực tuyến URL:
http://www.citefutee.com/orienter/plans.php

Thẻ [phiếu] mục lục bản mô tả chính với tiêu đề chính là nhan đề
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France. Département commercial. Régie autonome des
transports parisiens
Le plan métro de Paris [bản đồ] — Paris : RATP, k.n.
1 tr. : minh họa, màu.
Trích dẫn từ trang nhà của RATP (Régie autonome
des transports parisiens. Département commercial.
Information multimédia) URL: http://www.citefutee.com/
orienter/ plans.php
Tóm tắt: M,RER,T Paris [Bản đồ chỉ đường xe điện ngầm
Của thành phố Paris, Pháp và những kết nối với đường xe
điện và xe lửa trên mặt đất]
I. France. Département commercial. Régie autonome
des transports parisiens. II. Truy cập trực tuyến URL:
http://www.citefutee.com/ orienter/ plans.php

Thẻ [phiếu] mục lục của bản mô tả phụ dành cho tên tập thể.

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

23C4 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
29B2e : Làm bản mô tả phụ theo tên tập thể

Hình thức tiêu đề:
•

55A loại 1 : Cơ quan chính phủ với tiêu đề gián tiếp

Mô tả
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất
5D1 : Kích thước
7A4 : Ghi chú
7B13 : Tóm tắt
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Pháp ngữ]

Bản mẫu 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

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 (250260)
[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)

13

$a,$h

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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

520

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

$a

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

841-86X

Trường dành cho cơ quan tàng trữ tài liệu, vị
trí, các biểu đồ = Holdings, location, alternate
graphics, etc. fields
Địa chỉ và điểm truy dụng điện tử [URL] =
Electronic location and access (R)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

856

$a,$b

$u

$a Le plan métro de Paris $h [bản đồ]

$a Paris : $b RATP, $c k.n.

$a 1 tr. : $b minh hoạ, màu.

$a Trích dẫn từ website của RATP (Régie autonome des
transports parisiens. Département commercial.
information multimédia. URL:
http://www.citefutee.com/orienter/plans.php
$a M,RER,T Paris [Bản đồ chỉ đường xe điện ngầm của
thành phố Paris, Pháp và những kết nối với đường xe
điện và xe hoả [xe lửa] trên mặt đất].

$a France. Département commercial. $b Régie
autonome des transports parisiens.

$a Truy cập trực tuyến tại đây $u
http://www.citefutee.com/orienter/plans.php

Ghi chú: Địa chỉ truy cập trực tuyến là thông tin quan trọng, cần ghi trên thẻ mục lục [Bộ QTBMAMRG không có ghi quy tắc áp dụng], trên MARC 21
Đơn Giản nó được ghi ở trường 856
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