V. Nguồn Liệu Điện Tử
C. 1. Sách trực tuyến : Tiếng Việt
Nhập môn khoa học thư viện & thông tin [nguồn liệu điện tử] / Phan Văn, Nguyễn Huy Chương. Hà Nội : Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu. Đại
Học Quốc Gia Hà Nội, 2001.
Khung hình trang đầu tiên

Thông tin trên trang khung hình đầu tiên:
Tên tác giả: Phan Văn và Nguyễn Huy Chương
Nhan đề: Nhập môn khoa học thư viện & thông tin
Nhan đề tiếng Anh: Introduction to library and information science
Phụ đề: Giáo trình dành cho sinh viên các đại học và cao đẳng
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu. Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2001
Những thông tin khác:
Số trang: 229 tr. : minh họa
Đầu khung hình trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ truy cập trực tuyến:
http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/ebook-%20Mr%20Chuong_dam.pdf
Văn bản bằng tiếng Việt, làm dưới dạng PDF, cần có chương trình Adobe Acrobat Reader,
và Media player để nghe được âm thanh kèm theo.
Tài liệu tham khảo : tr. 223-227.
[Ấn bản lần 1 in thành sách xuất bản năm 1997.]
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Quy tắc đã áp dụng:
Phan, Văn, 1932- .
Nhập môn khoa học thư viện & thông tin [nguồn liệu điện tử] / Phan
Văn, Nguyễn Huy Chương.— Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
229 tr. : minh họa
Ấn bản lần 1 in thành sách xuất bản năm 1997.
Nhan đề tiếng Anh: Introduction to library and information science
Văn bản bằng tiếng Việt, làm dước dạng PDF, cần có chương trình
Adobe Acrobat Reader, và Media player để nghe được âm thanh kèm theo.
Giáo trình dành cho sinh viên các đại học và cao đẳng
Đầu khung hình trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ truy cập trực tuyến:
http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/ebook-%20Mr0Chuong_dam.pdf
Tài liệu tham khảo : tr. 223-227.
I. Nguyễn, Huy Chương, 1954- . II. Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. Nhan đề. IV. Nhan đề : Nhập môn khoa học thư viện và thông tin. IV.**
http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/ebook-%20Mr%20Chuong_dam.pdf

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả thứ 1*

*Ghi chú 1 : Tên của 2 tác giả Phan Văn, Nguyễn Huy Chương được trích dẫn

từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội Mỹ tại URL này: (http://
authorities.loc.gov) để thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cần thiết cho công
tác biên mục tại từng thư viện, để bảo đảm tính nhất quán của một tiêu đề theo
tên tác giả trong mục lục thư viện, tránh trường hợp có nhiều tác giả trùng họ
và tên, vì lý do này nên soạn giả đã thêm năm sinh vào tiêu đề mang tên 2 tác
giả trong biểu ghi, vì số họ người Việt Nam quá ít, và họ Nguyễn chiếm đa số.

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•

•
•

25C1 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề
là tên tác giả cá nhân và bản mô tả phụ
với tiêu đề là tên tác giả thứ 2
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
55A.loại 2 : Thêm tên quốc gia vào tên
tập thể là cơ quan chính phủ

Hình thức tiêu đề:
•

34A : Tiêu đề theo họ

Mô tả:

• 1B1 : Nhan đề
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm
• 1C1 : Định danh tài liệu
• 4C1 : Nơi xuất bản
• 4D1 : Nhà xuất bản
• 4E1 : Năm xuất bản
• 5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
• 5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
• 7B14 : Tài liệu tham khảo
• 7 : Ghi chú: Địa chỉ truy dụng trực tuyến**
URL http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/
ebook-%20Mr%20Chuong_dam.pdf
• Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm

theo Phụ lục C của Cẩm Nang này]

** Xem ghi chú 2 ở trang kế tiếp
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Nguyễn, Huy Chương, 1954- .
Phan, Văn, 1932- .
Nhập môn khoa học thư viện & thông tin [nguồn liệu điện tử] / Phan Văn,
Nguyễn Huy Chương.— Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
229 tr. : minh họa
Ấn bản lần 1 in thành sách xuất bản năm 1997.
Nhan đề tiếng Anh: Introduction to library and information science
Văn bản bằng tiếng Việt, làm dước dạng PDF, cần có chương trình
Adobe Acrobat Reader, và Media player để nghe được âm thanh kèm theo.
Giáo trình dành cho sinh viên các đại học và cao đẳng
Đầu khung hình trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ truy cập trực tuyến:
http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/ebook-%20Mr%20Chuong_dam.pdf
Tài liệu tham khảo : tr. 223-227.
I. Nguyễn, Huy Chương, 1954- . II. Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. Nhan đề. IV. Nhan đề : Nhập môn khoa học thư viện và thông tin. IV.**
http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/ebook-%20Mr%20Chuong_dam.pdf

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tác giả thứ 2. Tương tự làm thẻ phụ thứ
2 cho tên tập thể, thẻ phụ thứ 3 cho nhan đề viết khác với nhan đề chính, và thẻ phụ thứ 4 cho
địa chỉ truy dụng trực tuyến.**
**Ghi chú 2: CAACR2 không ghi quy tắc dành cho địa chỉ truy cập trực tuyến, nhưng vì lý
do quan trọng của thông tin này nên soạn giả đề nghị ghi vào thẻ mục lục để độc giả có thể
truy dụng được tài liệu miễn phí này. Nếu thư viện dùng hệ thống mục lục thư viện tự động
hoá tích hợp thì thông tin này có thể truy cập ngay trên mạng vì đã có trường số 856 làm
việc kết nối mạng từ biểu ghi trực tuyến qua địa chỉ trực tuyến của tài liệu này.
URL: http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/ebook-%20Mr%20Chuong_dam.pdf
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
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

$a,$d

$a Phan, Văn, $d 1932-

245

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

10

$a,$c,$h

246

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

10

$a

$a Nhập môn khoa học thư viện & thông tin $h [nguồn liệu
điện tử] / $c Phan Văn, Nguyễn Huy Chương.
$a Nhập môn khoa học thư viện và thông tin

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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260
300

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Hà Nôi : $b Đại học Quốc gia Hà Nội, $c 2001.

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

500

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

$a

504

Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú tổng quát (R) =
Bibliography, etc. General note (R)
Ghi chú về đối tượng độc giả (R) = Target
audience note(R)
Ghi chú về bản tái tạo (R) = Repro-duction note
(R)

$a,

$a Văn bản tiếng Việt, có nhan đề tiếng Anh: Introduction
to library and information science.
$a Đầu khung hình trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
$a Tài liệu tham khảo: tr. 223-227.

$a

$a Giáo trình dành cho sinh viên các đại học và cao đẳng.

$a

$a Ấn bản điện tử, truy cập miễn phí trên mạng toàn cầu
(www)
$a Ấn bản lần 1 in thành sách xuất bản năm 1997.

521
533
534

Ghi chú về bản chính (R) = Original version note
(R)

$a,$b
Chỉ thị
Indicators

$a 229 tr. : $b minh họa

Mã trường con
Subfield codes

$a
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Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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)

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)
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)

1

$a,$d

$a Nguyễn, Huy Chương, $d 1954-

1

$a

$a Việt Nam. $b Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

710
841-86X
856

$a

$z,$u

$a Truy cập trên mạng toàn cầu (www), chương trình cần:
MS Explorer 5.0 trở lên, Adobe Acrobat Reader, và Media
player.

$z Truy cập tài liệu ở đây $u
http://www.lic.vnu.edu.vn/ebook/Mr%Chuong/ebook%20Mr%20Chuong_dam.pdf
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MARC Display (Library of Congress Authorities)
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

no 95047205
Phan, Van
00550cz 2200181n 450
824233
19981019075634.1
951005n| acannaab |a aaa c
__ |a no 95047205
__ |a (OCoLC)oca03932653
__ |a (DLC)no 95047205
__ |a WaU |c WaU |d DLC
10 |a Phan, Van
00 |a Phan Van
__ |a Các công trình nghiên c´u´u khoa hoc Tru´`o´ng dai hoc t?ông ho´p Hà Nôi, 1981: |b p.3 (Phan
Van)
670 __ |a 40 nam Khoa lich s?u´, 1956-1996, 1996: |b p. 370 (Phan Van; b. 1932)
953 __ |a xx00
985 __ |c OCLC |e LSPC

LC Control Number:
HEADING:
000
001
005
008
010
035
035
040
100
400
670

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format

Print or Save

i Text Format (Save, Print or Email)
j
k
l
m
n
n MARC Format (ONLY Save)
j
k
l
m
Enter email address:
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over

Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Questions, comments, error reports: Contact Us

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=824233&v1=1&HC=... 12/30/2003

MARC Display (Library of Congress Authorities)
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The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

no 95047206
Nguy~ên, Huy Chu´o´ng
00499nz 2200169n 450
3151687
19951006054737.6
951005n| acannaab |a aaa c
__ |a no 95047206
__ |a (OCoLC)oca03932654
__ |a (DLC)no 95047206
__ |a WaU |c WaU
10 |a Nguy~ên, Huy Chu´o´ng
00 |a Nguy~ên Huy Chu´o´ng
__ |a Các công trình nghiên c´u´u khoa hoc Tru´`o´ng dai hoc t?ông ho´p Hà Nôi, 1981: |b p. 3
(Nguy~ên Huy Chu´o´ng)
953 __ |a xx00
985 __ |c OCLC |e LSPC

LC Control Number:
HEADING:
000
001
005
008
010
035
035
040
100
400
670

Save, Print and Email (Help Page)
Select Format

Print or Save

n Text Format (Save, Print or Email)
i
j
k
l
m
j MARC Format (ONLY Save)
k
l
m
n
Enter email address:
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over

Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Questions, comments, error reports: Contact Us

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=3151687&v1=1&HC... 12/30/2003

V. Nguồn liệu điện tử
C. 2. Sách trực tuyến: Tiếng Anh
French connections : networks of influence [nguồn liệu điện tử] / Sophie Coignard and Marie-Thérèse Guichard ; translated by Keith Torjoc. New York :Algora,c 2000.
Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả : Coignard, Sophie.
Nhan đề: French connections : networks of
influence
Nơi xuất bản: New York
Nhà xuất bản: Algora
Năm xuất bản: 2000

Khung hình trang nhan đề

Các thông tin khác:
Số trang: 300 tr.
Tài liệu tham khảo (tr. 295-298)
Sách phát hành dưới dạng điện tử truy
dụng có trả lệ phí từ công ty
NetLibrary.
Dành cho Đại học Virginia Commonwealth University.

Sách truy dụng tại URL:
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp? action=summary&v=1&bookid=26991

Mẫu thẻ [phiếu] của
bản mô tả chính với
tiêu đề là tên tác giả

Coignard, Sophie.
[Bonnes fréquentations. English.]
French connections [nguồn liệu điện tử]: networks of influence /
Sophie Coignard and Marie-Thérèse Guichard ; translated by Keith
Torjoc. — New York : Algora, c2000.
300 p. ; 23 cm.
Tài liệu tham khảo (tr. 295-298)
Bản dịch từ sách tiếng Pháp : Bonnes fréquentations
Sách do NetLibrary phát hành dưới dạng điện tử .
Dành cho Virginia Commonwealth University.
Sách truy dụng tại :
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?Action=summary&v=1&bookid=26991

Khung hình trang sau trang nhan đề
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I. Nhan đề . II. Guichard, Marie-Thérèse. III. NetLibrary, Inc. IV.
http://www.netLibrary.com/urlapi.aspaction=summary&v=1&bookid=26991

Guichard, Marie-Thérèse
Coignard, Sophie.
[Bonnes fréquentations. English.]
French connections [nguồn liệu điện tử]: networks of influence /
Sophie Coignard and Marie-Thérèse Guichard ; translated by Keith
Torjoc. — New York : Algora, c2000.
300 p. ; 23 cm.
Tài liệu tham khảo (tr. 295-298)
Bản dịch từ sách tiếng Pháp : Bonnes fréquentations
Sách do NetLibrary phát hành dưới dạng điện tử .
Dành cho Virginia Commonwealth University.
Sách truy dụng tại :
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=26991

Mẫu thẻ (phiếu) của bản mô tả phụ với
tiêu đề là tên tác giả thứ 2. Tương tự làm
thẻ phụ thứ 2 cho tên tập thể, và thẻ thứ 3
cho nhan đề, và thẻ phụ thứ 4 cho địa

chỉ truy dụng trực tuyến.**

I. Guichard, Marie-Thérèse. II. NetLibrary, Inc. III. Nhan đề. IV.
http://www.netLibrary.com/urlapi.aspaction=summary&v=1&bookid=26991

*Ghi chú 1 : Tên của 2 tác giả Sophie Coignard and MarieThérèse Guichard được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn
của Thư Viện Quốc Hội Mỹ tại URL này: (http://
authorities.loc.gov) để thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn
cần thiết cho công tác biên mục tại từng thư viện, để bảo
đảm tính nhất quán của một tiêu đề theo tên tác giả trong
mục lục thư viện, tránh trường hợp có nhiều tác giả trùng
họ và tên.

**Ghi chú 2: CAACR2 không ghi quy tắc dành cho địa chỉ truy cập trực tuyến,
nhưng vì lý do quan trọng của thông tin này nên soạn giả đề nghị ghi vào thẻ
mục lục để độc giả có thể truy dụng được tài liệu này (nếu có mật mã để truy
dụng do TV trường cung cấp, vì TV đã trả tiền thuê bao).[Thí dụ Trong bài này
truy dụng tại TV củaVirginia Commonthwealth University.
Nếu thư viện dùng hệ thống mục lục thư viện tự động hoá tích hợp thì thông tin
này có thể truy cập ngay trên mạng vì đã có trường số 856 làm việc kết nối mạng
từ biểu ghi trực tuyến qua địa chỉ trực tuyến của tài liệu này.
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Quy tắc áp dụng:

Mô tả (tiếp theo):

Lựa chọn các điểm truy dụng:

1F1 : Minh xác về trách nhiệm
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang
7B12 : Hình thức phát hành khác
7B14 : Tài liệu tham khảo
7 : Ghi chú: Địa chỉ truy dụng trực tuyến**
**URL : http://www.netLibrary.com/urlapi.aspaction=summary&v=1&bookid=26991

23A2 : tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức của tiêu đề:
34A : Tiêu đề theo họ
Mô tả:
1B1 : Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu

Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Bản mẫu MARC-21 mô tả thư mục dựa trên biểu ghi của Đại Học Commonwealth University of Virginia (VCU)
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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Mã ngôn ngữ (R) = Language code (R)

1

$a

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 Coignard, Sophie.

240

Nhan đề đồng nhất (R) = Uniform title (NR)

10

$a,$l

245

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

10

$a,$c,$h

$a [Bonnes fréquentations. $l English]
$a French connections $h [nguồn liệu điện tử] : networks of
influence / $c Sophie Coignard and Marie-Thérèse Guichard.

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

041

260
300
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)
Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a fre

$a New York : $b Algora, $c c2000.

Mã trường con
Subfield codes
$a,$c

$a 300 p. ; $c 23 cm.
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50X53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

500

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

$a

504

$a,$b

533

Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú tổng quát (R) =
Bibliography, etc. General note (R)
Ghi chú về bản tái tạo (R) = Repro-duction note (R)

53X58X

Trường dành cho ghi chú - Phần 2 = Note fields
– Part 2 (R)

$a,$b,$c,$d,$n

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$a Sách do NetLibrary phát hành dưới dạng điện tử .$b
Boulder, Colo. : $c NetLibrary, $d 2000. $n Truy dụng tại
mạng Internet. $n Dành cho những thư vịên khách hàng của
NetLibrary.

546

Ghi chú về ngôn ngữ (R) = Language note (R)

70X75X

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

$a Guichard, Marie-Thérèse

710

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

2

$a

$a NetLibrary, Inc.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

84186X
856

856

Địa chỉ và điểm truy dụng điện tử [URL] = Electronic
location and access (R)

$a,$b

$a Dành cho Virginia Commonwealth University.
$a Tài liệu tham khảo (tr. 295-298)

$a Bản dịch từ sách tiếng Pháp : Bonnes fréquentations.

$z, $u

$z Độc giả của Virginia Commonwealth University (VCU)
truy cập tại : $u
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1
&bookid=26991

$z,$u

$z Mở trương mục với VCU để dùng NetLibrary tại : $u
http://www.library.vcu.edu/connect/netlibaccount.html
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V. Nguồn liệu điện tử
C. 3. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] : Báo trực tuyến
Tuổi trẻ online [nguồn liệu điện tử] — TP Hồ Chí Minh : Tuổi Trẻ.
Hình trang đầu Tuổi Trẻ Online, ngày Chủ Nhật
22-2-2004

Thông tin trên trang nhà (homepage):
Nhan đề: Tuổi trẻ online
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Nhà Xuất bản: Tuổi Trẻ
Năm xuất bản: Truy dụng trực tuyến ngày 22-2-2004.
Những thông tin khác:
Định kỳ: Nhật báo, phát hành bằng giấy 6 ngày 1 tuần (Thứ Hai—Thứ Bảy) - Tuổi trẻ Chủ
nhật (tuần báo) và Tuổi trẻ cười (Bán nguyệt san)
Địa chỉ: Tuổi Trẻ: 161 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ truy dụng trực tuyến:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx
Thiết bị cần thiết: Màn hình có độ phân giải 1024x786, trình duyệt Internet Explorer 5.5 trở
lên, hoặc Mozilla 1.3 trở lên, chương trình Windows Media Player 4.0 hoặc mới hơn

Tuổi trẻ online [nguồn liệu điện tử] — TP Hồ Chí Minh : Tuổi trẻ.
t. : minh họa màu

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
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Nhật báo [hằng ngày] trực tuyến.
Nhật báo, phát hành bằng giấy 6 ngày 1 tuần (Thứ Hai-Thứ
Bảy) - Tuổi trẻ Chủ nhật (Tuần báo) và Tuổi trẻ cười (Bán
nguyệt san)
Địa chỉ truy dụng trực tuyến:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx
Thiết bị cần : Màn hình có độ phân giải 1024x786, trình
Duyệt Internet Explorer 5.5 trở lên, hoặc Mozilla 1.3 trở lên,
chương trình Windows Media Player 4.0 hoặc mới hơn
I. Tuổi trẻ. II. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/index.aspx

Quy tắc đã áp dụng
Tuổi trẻ
Lựa chọn những điểm truy dụng:
Tuổi trẻ online [nguồn liệu điện tử] — TP Hồ Chí Minh : Tuổi trẻ.
t. : minh họa màu
Nhật báo (hằng ngày) trực tuyến.
Nhật báo, phát hành bằng giấy 6 ngày 1 tuần (Thứ Hai-Thứ
Bảy) - Tuổi Trẻ Chủ nhật (Tuần báo) và Tuổi trẻ cười (Bán
nguyệt san)
Địa chỉ truy dụng trực tuyến:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/index.aspx
Thiết bị cần : Màn hình có độ phân giải 1024x786,
trình duyệt Internet Explorer 5.5 trở lên, hoặc Mozilla 1.3 trở
lên, chương trình Windows Media Player 4.0 hoặc mới hơn.
I. Tuổi trẻ. II. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/index.aspx

Thẻ [phiếu mẫu của bản mô tả phụ có tiêu đề là nhan đề viết khác với nhan đề
chính. Tương tự làm thẻ phụ thứ 2 cho địa chỉ truy cập trực tuyến**

**Ghi chú 2: CAACR2 không ghi quy tắc dành cho địa chỉ truy cập trực
tuyến, nhưng vì lý do quan trọng của thông tin này nên soạn giả đề nghị ghi
vào thẻ mục lục để độc giả có thể truy dụng được tài liệu này miễn phí.
Nếu thư viện dùng hệ thống mục lục thư viện tự động hoá tích hợp thì thông
tin này có thể truy cập ngay trên mạng vì đã có trường số 856 làm việc kết nối
mạng từ biểu ghi trực tuyến qua địa chỉ trực tuyến của tài liệu này.

•
•

23C4 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề chính
là nhan đề
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan
đề viết khác với nhan đề chính

Hình thức tiêu đề
•

23C4 : Tiêu đề chính là nhan đề

Mô tả :
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu
1D : Thông tin khác về nhan đề
3A 2 : Định danh số phát hành đầu tiên : không
có
• 4A 2 : Quy mô của tài liệu :
• 5B4 : Quy mô của ấn phẩm liên tục đang ấn
hành
• 5C1 : Chi tiết vật chất khác : minh họa
• 7B1 : Định kỳ
• 7B12 : Hình thức phát hành khác
• 7 : Địa chỉ truy dụng trực tuyến**
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/index.aspx
• 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) - 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)

00

$a,$h

$a Tuổi trẻ online $h [nguồn liệu điện tử]

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

$a,$b,$f,$g,$h,$i
$n,$p
Mã trường con
Subfield codes

$a Tuổi trẻ.

$a,$b,$c

$a TP Hồ Chí Minh : $b Tuổi trẻ.

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)

Chỉ thị
Indicators

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c,$e

310

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

$a,$b

50X-53X
534

Ghi chú về bản chính (R) = Original version 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)

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a

Chỉ thị
Indicators

$a Nhật báo, phát hành bằng giấy 6 ngày 1 tuần
(Thứ Hai-Thứ Bảy) - Tuổi trẻ Chủ nhật (Tuần
báo) và Tuổi trẻ cười (Bán nguyệt san)

Mã trường con
Subfield codes
$a

Chỉ thị
Indicators

$a t. : $b minh họa màu
$a Nhật báo [hằng ngày] trực tuyến.

$a Thiết bị cần : Màn hình có độ phân giải
1024x786, trình duyệt Internet Explorer 5.5 trở
lên, hoặc Mozilla 1.3 trở lên, chương trình
Windows Media Player 4.0 hoặc mới hơn

Mã trường con
Subfield codes
$z,$u

$z Truy cập tài liệu ở đây $u
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx
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II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing resources):
C. 4. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] : Báo trực tuyến : Tiếng Anh
LEAF-VN Newsletter. Vol. 1- No. 1- (Winter, 1999)- . McLean, VA : LEAF-VN, 1999Hình trang đầu

Thông tin trên trang đầu:
Nhan đề: LEAF-VN Newsletter = Bản tin
LEAF-VN :
Phụ đề: The newsletter of the Library and
Education Assistance Foundation for Vietnam
= Bản tin của Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo
Dục Việt Nam
Nơi xuất bản: McLean, VA
Nhà xuất bản: LEAF-VN
Năm xuất bản: 1999

Những thông tin khác:
Định kỳ: Bán niên san [Một năm 2 số
(Semi-annually)]
Báo trực tuyến = Online newsletter
Số tiêu chuẩn (ISSN) : 1524-363X
Địa chỉ truy dụng trực tuyến:
http://www.leaf-vn.org/newsletter.html

LEAF-VN newsletter [nguồn liệu điện tử] = Bản tin LEAF-VN. — Vol. 1- No. 1(Winter, 1999)- — McLean, VA : The Library and Education Assistance
Foundation for Vietnam, 1999t. : minh họa

Bản mẫu: Thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với
tiêu đề chính là nhan đề bằng tiếng Anh, và
nhan đề song song bằng tiếng Việt

632

Bán niên san [Hai số 1 năm]
Báo trực tuyến bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh
Phụ đề: The newsletter of the Library and Education Assistance Foundation
for Vietnam = Bản tin của Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam
Địa chỉ truy dụng trực tuyến: http://www.leaf-vn.org/newsletter.html
ISSN 1524-363X
I. Library and Education Assistance Foundation for Vietnam. II. Hội Hỗ Trợ Thư
Viện và Giáo Dục Việt Nam. II. Nhan đề: Bản tin LEAF-VN. III. Nhan đề: Newsletter
of the Library and Education Assistance Foundation for Vietnam. IV. Nhan đề: Bản tin
của Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam. V. URL:
http://www.leaf-vn.org/newsletter.html

Quy tắc đã áp dụng
Library and Education Assistance Foundation for Vietnam

Lựa chọn những điểm truy dụng:

LEAF-VN newsletter [nguồn liệu điện tử] = Bản tin LEAF-VN. — Vol. 1- No. 1(Winter, 1999)- — McLean, VA : The Library and Education Assistance
Foundation for Vietnam, 1999t. : minh họa
Bán niên san [Hai số 1 năm]
Báo trực tuyến bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh
Phụ đề: The newsletter of the Library and Education Assistance Foundation
for Vietnam = Bản tin của Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam
Địa chỉ truy dụng trực tuyến: http://www.leaf-vn.org/newsletter.html
ISSN 1524-363X
I. Library and Education Assistance Foundation for Vietnam. II. Hội Hỗ Trợ Thư
Viện và Giáo Dục Việt Nam. II. Nhan đề: Bản tin LEAF-VN. III. Nhan đề: Newsletter
of the Library and Education Assistance Foundation for Vietnam. IV. Nhan đề: Bản tin
của Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam.
V. http://www.leaf-vn.org/newsletter.html

Thẻ mẫu: bản mô tả phụ có tiêu đề là tên tập thể. Tương tự: làm thẻ thứ 2, 3,4,5 cho những tiêu
đề khác ghi ở phần II, III. IV, V, và VI.

**Ghi chú 2: CAACR2 không ghi quy tắc dành cho địa chỉ truy cập trực tuyến, nhưng vì lý do
quan trọng của thông tin này nên soạn giả đề nghị ghi vào thẻ mục lục để độc giả có thể truy
dụng được tài liệu này miễn phí.

•

23C4 : Làm bản mô tả chính với tiêu
đề chính là nhan đề của tác phẩm do

•

26B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề
chính là nhan đề
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu
đề là nhan đề song song

tập thể ấn hành
•

•
Hình thức tiêu đề
•
•

23C4 : Tiêu đề chính là nhan đề
49B Tiêu đề trực tiếp theo tên tập thể

Mô tả :
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu
1D Thông tin khác về nhan đề
3A 2 : Định danh số phát hành đầu
tiên : không có
• 4A 2 : Quy mô của tài liệu :
• 5B4 : Quy mô của ấn phẩm liên tục
đang ấn hành
• 5C1 : Chi tiết vật chất khác: minh họa
• 7B1 : Định kỳ
• 7 : Địa chỉ truy dụng trực tuyến**
http://www.leaf-vn.org/newsletter.html
• 8B1 : Số tiêu chuẩn (ISSN)
• Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Nếu thư viện dùng hệ thống mục lục thư viện tự động hoá tích hợp thì thông tin này có thể
truy cập ngay trên mạng vì đã có trường số 856 làm việc kết nối mạng từ biểu ghi trực tuyến
qua địa chỉ trực tuyến của tài liệu 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

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 1524-363X

$a

$a LEAF-VN, 1806 Youngblood St., McLean, VA
22101

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,$c,$h

$a LEAF-VN Newsletter $h [nguồn liệu điện tử] = $b
Bản tin LEAF-VN

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)

13

$a

$a Bản tin LEAF-VN

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

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,$c

$a t.: $b minh họa

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 Bán niên san [hai số 1 năm]

$a

$a Vol. 1- No.1- (Winter, 1999-

362

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

0

$a McLean, VA : $b LEAF-VN, $c 1999-

Mã trường con
Subfield codes

)

634

50X-53X

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

500

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

$a

$a Mô tả dựa trên tập 1, số 1, (Mùa Đông, 1999)
[$a Mô tả dựa trên: Vol. 1- No.1- (Winter, 1999)]

500

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

$a

$a The newsletter of the Library and Education
Assistance Foundation for Vietnam = Bản tin của Hội
Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam.

500

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

$a

$a Báo trực tuyến.

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 Library and Education Assistance Foundation for
Vietnam

710

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

2

$a

$a Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam.

740

Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liênhệ không kiểm
soát/phân tích = Added entry – Uncontrolled
related/Analytical title (R)
Tiêu đề mô tả phụ - Nhan đề liênhệ không kiểm
soát/phân tích = Added entry – Uncontrolled
related/Analytical title (R)

0

$a

0

$a

$a Newsletter of the Library and Education Assistance
Foundation for Vietnam
$a Bản tin của Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục
Việt Nam.

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

740

841-86X
856

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

$z

$z Truy cập tài liệu ở đây $u
http://www.leaf-vn.org/newsletter.html
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V. Nguồn liệu điện tử
C. 5. Ấn phẩm liên tục [Ân phẩm nhiều kỳ] : báo trực tuyến : Tiếng Pháp
Le Monde.fr [nguồn liệu điện tử] Paris : Imp. Sp. du “Monde”, 199 - .

Khung hình trang đầu của báo trực tuyền
Le Monde.fr trên www

Cũng phát hành bằng vi phẩm do Center
for Research Libraries, A.C.R.P.P., Microfilming Corp. of America and Research
Publications phát hành.

Thông tin trên khung hình:
Le Monde.fr
Địa chỉ trực tuyến:
http://www.lemonde.fr
Nhật báo [hằng ngày] (kết hợp cả hai số Chủ Nhật và
Thứ Hai)
Tiếp tục hang tuần trên mạng toàn cầu.
Báo trực tuyến tiếng Pháp
Cũng phát hành bằng giấy: Le Monde

Le Monde.fr [nguồn liệu điện tử] — Paris : Imp. Sp. du “Monde”, 199 t. : minh họa
Nhật báo [hằng ngày] (kết hợp cả hai số Chủ Nhật và Thứ Hai)
Tiếp tục hang tuần trên mạng toàn cầu.
Báo trực tuyến
Cũng phát hành bằng giấy.
Cũng phát hành bằng vi phẩm do Center for Research Libraries,
A.C.R.P.P., Microfilming Corp. of America and Research Publications
phát hành.
Địa chỉ truy dụng trực tuyến: http://www.lemonde.fr
Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề

I. Le Monde. II. http://www.lemonde.fr
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Quy tắc đã áp dụng
Le Mode
Lựa chọn những điểm truy dụng:
Le Monde.fr [nguồn liệu điện tử] — Paris : Imp. Sp. Du “Monde”, 199 t. : minh họa
Nhật báo [hằng ngày] (kết hợp cả hai số Chủ Nhật và Thứ Hai)
Tiếp tục hang tuần trên mạng toàn cầu.
Báo trực tuyến tiếng Pháp
Cũng phát hành bằng giấy : Le Monde.
Cũng phát hành bằng vi phẩm do Center for Research Libraries,
A.C.R.P.P., Microfilming Corp. of America and Research Publications
phát hành.
Địa chỉ truy dụng trực tuyến : http://www.lemonde.fr
I. Le Monde. II. http://www.lemonde.fr

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề của báo phát hành
bằng giấy. Tươn gtự làm thẻ phụ thứ 2 cho địa chỉ truy dụng trực tuyến**

**Ghi chú: CAACR2 không ghi quy tắc dành cho địa chỉ truy cập trực tuyến,
nhưng vì lý do quan trọng của thông tin này nên soạn giả đề nghị ghi vào thẻ
mục lục để độc giả có thể truy dụng được tài liệu này miễn phí.

•
•

23C4 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề chính là
nhan đề
29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề
viết khác với nhan đề chính

Hình thức tiêu đề
•

23C4 : Tiêu đề chính là nhan đề

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu
1D : Thông tin khác về nhan đề
3A2 : Định danh số phát hành đầu tiên : không có
4A2 : Quy mô của tài liệu :
5B4 : Quy mô của ấn phẩm liên tục đang ấn hành
5C1 : Chi tiết vật chất khác : minh họa
7B1 : Định kỳ
7B12 : Hình thức phát hành khác
7 : Địa chỉ truy dụng trực tuyến**
http://www.lemonde.fr

•

Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Pháp ngữ]

Mô tả :

Nếu thư viện dùng hệ thống mục lục thư viện tự động hoá tích hợp thì thông tin
này có thể truy cập ngay trên mạng vì đã có trường số 856 làm việc kết nối
mạng từ biểu ghi trực tuyến qua địa chỉ trực tuyến của tài liệu này. URL:
http://www.lemonde.fr
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
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)

03

$a,$h

$a Le Monde.fr $h [nguồn liệu điện tử]

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)

13

$a

$a Le Monde

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260

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

$a,$b,$c

300

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

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c,$e

$a t. : $b minh họa

310

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

$a

$a Nhật báo [hằng ngày] (kết hợp cả hai số Chủ
Nhật và Thứ Hai)

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 Tiếp tục hang tuần trên mạng toàn cầu.

500

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

$a

$a Báo trực tuyến

533

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

$a

534

Ghi chú về bản chính (R) = Original version note (R)

$a

$a Cũng phát hành bằng vi phẩm do Center for
Research Libraries, A.C.R.P.P., Microfilming
Corp. of America and Research Publications phát
hành.
$a Cũng phát hành bằng giấy.

Chỉ thị
Indicators

Chỉ thị
Indicators

$a Paris : $b Imp. Sp. du “Monde”, $c 199 -

Mã trường con
Subfield codes

Mã trường con
Subfield codes
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53X-58X

Trường dành cho ghi chú - Phần 2 = Note fields –
Part 2 (R)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

538

Ghi chú chi tiết về hệ thống (R) = System details note
(R)

##

$a

546

Ghi chú về ngôn ngữ (R) = Language note (R)

##

$a,$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 Dùng www cần trình duyệt Windows Explorer
phiên bản 5.0 trở lên
$a Bằng tiếng Pháp.

$z Truy cập tài liệu ở đây : $u
http://www.lemonde.fr
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