IV. 5. Tài Liệu Thính Thị [Tài Liệu Nghe Nhìn]:
1. Vi phẩm : Vi thẻ [vi phiếu] : Tiếng Anh
Library of Congress subject headings [vi phẩm]. Washington D.C. : Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1992.
Hình mặt trước của bao đựng vi thẻ [vi phiếu]

Hình mặt sau của bao đựng vi thẻ [vi phiếu]

Hình mặt trong của bao đựng vi thẻ [vi phiếu]

Thẻ [phiếu] mẫu: bản mô tả chính với tiêu đề
chính là nhan đề

Thông tin trên bao đựng vi thẻ [vi
phiếu]
Nhan đề: Library of Congress Subject
Headings
Nơi xuất bản Washington D.C.
Nhà xuất bản: Cataloging Distribution
Service, Library of Congress
Năm xuất bản: 1992
Các thông tin khác
1 bộ vi thẻ (35 vi thẻ và 1 vi thẻ riêng về
tiêu đề đề mục dành cho Văn chương nhi
đồng)
Số tiêu chuẩn ISSN: 0361-5243
Bảng chỉ dẫn chữ viết tắt ghi ở trang mặt
sau của bao đựng vi thẻ [vi phiếu]

Library of Congress subject headings [vi phẩm] — Washington, D.C. :
Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1992.
1 bộ vi thẻ ; 10 x 15 cm.
Gồm 35 vi thẻ và 1 vi thẻ riêng về tiêu đề đề mục dành cho văn
chương nhi đồng
Bảng chỉ dẫn chữ viết tắt ghi ở trang mặt sau của bao đựng vi thẻ.

Cũng xuất bản bằng sách, CD, và trực tuyến với nhan đề LC
Classification Plus và Cataloger’s Desktop.
ISSN 0361-5243
I. Library of Congress. Cataloging Distribution Service.
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Quy tắc đã áp dụng:
Library of Congress. Cataloging Distribution Service
Library of Congress subject headings [vi phẩm] — Washington, D.C. :
Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1992.
1 bộ vi thẻ ; 10 x 15 cm.
Gồm 35 vi thẻ và 1 vi thẻ riêng về tiêu đề đề mục dành cho văn
chương nhi đồng
Bảng chỉ dẫn chữ viết tắt ghi ở trang mặt sau của bao đựng vi thẻ.

Cũng xuất bản bằng sách, CD, và trực tuyến với nhan đề LC
Classification Plus và Cataloger’s Desktop.
ISSN 0361-5243
I. Library of Congress. Cataloging Distribution Service.

Thẻ [phiếu] mẫu: bản mả tả phụ với tiêu đề gián tiếp cho tên tập thể

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•

23C : Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
29B3 Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho tác
giả tập thể

Hình thức tiêu đề:
54 : Tiêu đề gián tiếp theo tên của tập thể phụ thuộc
Mô tả:
:
• 1B1 : Nhan đề
• 1C1 : Định danh tài liệu [GMD]
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm
• 4C1 : Nơi xuất bản
• 4D1 : Nhà xuất bản
• 4E1: Năm xuất bản
• 5B1f : Quy mô của tài liệu
• 5D5 : Kích thước
• 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) - 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

022

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

24X

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)

245

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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a 0361-5243

00

$a,$h

$a Library of Congress subject headings $h [vi phẩm]

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)

$a,$c,

500

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

$a

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

710

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

2

$a,$b

$a Washington, D.C. : $b Cataloging Distribution
Service, Library of Congress, $c 1992.

$a 1 bộ vi thẻ ; $c 10 x 15 cm.

$a Gồm 35 vi thẻ và 1 vi thẻ riêng về tiêu đề đề mục
dành cho văn chương nhi đồng)
$a Bảng chỉ dẫn chữ viết tắt ghi ở trang mặt sau của bao
đựng vi thẻ.
$c Cũng xuất bản bằng sách, CD, và trực tuyến với nhan
đề LC Classification Plus hay Cataloger’s Desktop.

$a Library of Congress. $b Cataloging Distribution
Service.
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MARC Display (Library of Congress Authorities)

The Library of Congress

586

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 77015331
HEADING: Library of Congress. Cataloging Distribution Service.
000 00783cz 2200181n 450
001 1874092
005 19870513092357.2
008 771122n| acannaab |a ana
010 __ |a n 77015331
035 __ |a (DLC)n 77015331
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC
110 20 |a Library of Congress. |b Cataloging Distribution Service.
410 10 |w nnaa |a United States. |b Library of Congress. |b Cataloging
Distribution Service
410 20 |a CDS
510 20 |w a |a Library of Congress. |b Cataloging Distribution Service
Division
670 __ |a Edlund, P. A monster and a miracle, 1978 (info. ref.) |b CIP galley
(Cataloging Distribution Service Division became the Cataloging
Distribution Service in 1976)
670 __ |a MARC distribution services, 1987: |b t.p. (CDS, Cataloging
Distribution Service)
953 __ |a be10 |b db48

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format
Print or Save
i Text
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k
l
m
n

Format (Save, Print or Email)
MARC
Format (ONLY Save)
j
k
l
m
n
Enter email address:
Help

- Search - Search History - Headings List - Start Over

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=1874092&v1=1&HC=2... 1/9/2005

IV. Tài liệu thính thị [Tài liệu nghe nhìn]
C. 2. Vi phẩm : Vi phim : Tiếng Anh
Modesto bee [vi phẩm] — Modesto, Calif. : McClatchy Newspapers.
Hình trang nhan đề báo Modesto Bee

Thông tin trên trang đầu báo:
Nhan đề: The Modesto Bee
Phụ đề; The Modesto Bee and News Herald
Số báo ra ngày 26-3-2004
Vol. 127, No. 86
Những thông tin khác

Hình cột đề tự báo Modesto Bee

Nơi xuất bản: Modesto
1325 H Street, Modesto, CA 95352
Nhà xuất bản: McClatchy Company
Đinh kỳ: hằng ngày
URL trực tuyến: http://www.modbee.com và
có thể mua qua cơ sở dữ liệu NewsBank.

The Modesto Bee [vi phẩm] — t. 127, số 86 (26-3-2004)- .
— Modesto, Calif. : McClatchy Co.
cuộn phim ; 35 mm.
Hằng ngày.
Mô tả dựa trên tập 127, số 86 (26-3-2004)
Bằng vi phim do Heritage Microfilms, Ceda Rapids,
Iowa sản xuất.
Cũng xuất bản trực tuyến với nhan đề: Modesto Bee
Online, tại địa chỉ http://www.modbee.com và có thể mua
qua cơ sở dữ liệu NewsBank.
I. Modesto Bee Online. II. http://www.modbee.com
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Quy tắc đã áp dụng:
Modesto Bee Online

Lựa chọn các điểm truy dụng:

The Modesto Bee [vi phẩm] — t. 127, số 86 (26-3-2004)- .
— Modesto, Calif. : McClatchy Co.
cuộn vi phim : minh hoạ ; 35 mm.
Hằng ngày.
Bằng vi phim do Heritage Microfilms, Ceda Rapids,
Iowa sản xuất.
Mô tả dựa trên tập 127, số 86 (26-3-2004)
Cũng xuất bản trực tuyến với nhan đề: Modesto Bee
Online, tại địa chỉ http://www.modbee.com và có thể mua
qua cơ sở dữ liệu NewsBank.
I. Modesto Bee Online. II. http://www.modbee.com

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với nhan đề khác hơn là nhan đề
chính.
Ghi chú: Địa chỉ trực tuyến http://www.modbee.com là một thông
tin quan trọng, cần ghi trên thẻ [phiếu] mục lục cho dù Bộ
QTBMAMRG không có quy tắc nào cho làm việc này. Trên biểu ghi
MARC 21 Đơn Giản nó sẽ đưọc ghi ở trường số 856

•
•

23C : Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
29B5 Làm bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề khác với
nhan đề chính

Hình thức tiêu đề:
•

23C : nhan đề là tiêu đề của bản mô tả chính

•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
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)]
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1: Năm xuất bản
5B1f : Quy mô của tài liệu
5C (1) Chi tiết vật chất khác: minh họa
5D6 : Kích thước
8B1 : Số tiêu chuẩn (ISSN)
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Mô tả:
:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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)

04

$a,$h

$a The Modesto Bee $h [vi phẩm]

246

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

10

$a

$a Modesto Bee Online

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Modesto, Calif. : $b McClatchy Co.

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c,$e

$a cuộn vi phim : $b minh hoạ ; $c 35 mm.

310

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

$a

$a Hằng ngày.

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. 127, số 86 (26-3-2004)-

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

50X-53X
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 tập 127, số 86 (26-3-2004)
$a Cũng xuất bản trực tuyến với nhan đề:
Modesto Bee Online, tại địa chỉ
http://www.modbee.com và có thể mua qua cơ sở
dữ liệu NewsBank.
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533

Ghi chú về bản tái tạo (R) = Repro-duction note (R)

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)

856

$a
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

4

$z,$u

$a Bằng vi phim do Heritage Microfilms, Ceda
Rapids, Iowa sản xuất.

$z Báo trực tuyến truy cập tại đây $u
http://www.modbee.com
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