V. Nguồn Liệu Điện Tử (Electronic Resources):
B.1. Chương trình Điện Toán* [Chương trình máy tính]: Tiếng Việt.
Bộ chữ Việt Nam [nguồn liệu điện tử ] = Vietnamese Windows module. Phiên bản V6.2A. Laguna, Hills Calif. : VNLABS, Inc., 2003.

Hình mặt đĩa

Thông tin trên mặt đĩa
Nhan đề:Bộ chữ Việt Nam = Vietnamese Windows module .
Phiên bản: V6.2A
Nơi xuất bản: Laguna Hills, Calif. :
Nhà xuất bản: VNLABS, Inc.
Năm xuất bản: 1984-2003
Các thông tin khác:
1 đĩa CD đựng chương trình vận xử văn bản bằng tiếng Việt Unicode hay
VNLABS, còn có tên là Diplomat software.
1 tài liệu kèm theo bằng tiếng Anh

Bộ chữ Việt Nam [nguồn liệu điện tử ] = Vietnamese Windows
module.— Phiên bản V6.2A. — Laguna, Hills Calif. : VNLABS,
Inc., 2003.
1 đĩa CD ; 4 3/4 in. + tài liệu chỉ dẫn (12 tr.)
Chương trình vận xử văn bản bằng tiếng Việt Unicode hay
VNLABS, cũng có tên là Diplomat software.
Thiết bị cần: Windows 95, 98, NT, Me, 2000, XP.
I. VNLABS (Công ty). II. Diplomat software. III. Nhan đề:
Vietnamese Windows module.

Thiết bị cần thiết cho nhu liệu [phần mềm]: Bộ
chữ Việt Nam

Thẻ [phiếu] mẫu: bản mô tả chính với tiêu đề chính là nhan đề
612

VNLABS (Công ty)
Bộ chữ Việt Nam [nguồn liệu điện tử ] = Vietnamese Windows
module.— Phiên bản V6.2A. — Laguna, Hills Calif. : VNLABS,
Inc., 2003.
1 đĩa CD ; 4 3/4 in. + tài liệu chỉ dẫn (12 tr.)

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

23B2 : Làm bản mô tả phụ cho tên tập thể
29A 2 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề có tên
viết khác với nhan đề chính
•
29A5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề song
song..

Chương trình vận xử văn bản bằng tiếng Việt Unicode hay
VNLABS, cũng có tên là Diplomat software.
Thiết bị cần: Windows 95, 98, NT, Me, 2000, XP.
I. VNLABS (Công ty). II. Diplomat software. III. Nhan đề:
Vietnamese Windows module.

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề la tên tập thể. Tương tự
làm thẻ hụ thứ 2 cho nhan đề song song.

23C: Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan

đề

Hình thức tiêu đề
•

49B : Tiêu đề theo tên tập thể

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.B1 Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu*
4C1 : Nơi xuất bản
4D1: Nhà xuất bản
4E 1 : Năm xuất bản
5A1c : Quy mô của tài liệu: 1 đĩa CD
7B1 : Thiết bị cần
7B10 : Tài liệu kèm theo
10C2 : Mô tả vật chất của từng tài liệu
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo
Phụ lục C của Cẩm Nang này]

Mô tả:

*Ghi chú: Chương trình điện toán hay [chương trình máy tính] (computer file)
đã được AACR2 bao gồm trong muc “Định danh tài liệu” là [nguồn liệu điện
tử] (electronic resource)

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo Khuôn thức MARC 21 Ðơn 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
Mã số và mã trường = Numbers and code fields
(01X-040X)
041

24X
245
246
246

250
260
300

Mã ngôn ngữ (R) = Language code (R)

1
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

10

$a,$b,$h

10

$a

$a Bộ chữ Việt Nam $h [nguồn liệu điện tử ] = $b
Vietnamese Windows module.
$a Vietnamese Windows module

10

$a

$a Diplomat software

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Trường dành 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)
Hình thức khác của nhan đề (R) = Varying form
of title (R)
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)
Ấn bản [minh xác về ấn bản] (R) = Edition
statement (NR)
[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)

50X-53X

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

500

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

538

Ghi chú chi tiết về hệ thống (R) = System details
note (R)
Trường dành cho các bản mô tả phụ = added
entry fields

710

Mã trường con
Subfield codes

Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main
entry field (1XX)

300

70X-75X

Chỉ thị
Indicators

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

Chỉ thị
Indicators

$a vie

$a

$a Phiên bản V6.2A.

$a,$b,$c

$a Laguna, Hills Calif. : VNLABS, Inc., 2003.

Mã trường con
Sub field codes
$a,$c

Chỉ thị
Indicators

$a 1 đĩa CD ; $c 4 3/4 in. + $e tài liệu chỉ dẫn (12 tr.)

Mã trường con
Subfield codes

$a Chương trình vận xử văn bản bằng tiếng Việt
Unicode hay VNLABS, cũng có tên là Diplomat
software.
$a Thiết bị cần: Windows 95, 98, NT, Me, 2000, XP.
Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

2

$a

$a VNLABS (Công ty).
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V. Nguồn Liệu Điện Tử (Electronic Resources):
B. 2. Chương trình điện toán [Chương trình máy tính]: Tiếng Anh.
Adobe Acrobat [nguồn liệu điện tử] Phiên bản 4.0 Windows. San Jose, Calif. : Adobe, c1999.

Hình mặt đĩa

Thông tin trên hộp đựng đĩa:
Nhan đề: Adobe acrobat
Nơi xuất bản: San Jose, CA
Nhà xuất bản: Adobe Systems Inc.
Năm xuất bản: 1999
Education version

Những thông tin khác:
1 đĩa CD
Phiên bản: 4.0 Windows
Thiết bị cần: Windows: Intel 486, hay Pentium,
MSWindows 95,NT hay cao hơn, 16-32MB RAM,
điã cố định cần 80-250MB, ổ đĩa CD.
Mac OS: Apple Mcintosh, Apple System Sofware
ver. 7.5.3 hay cao hơn, 6-12MB RAM 16-32MB
RAM dùng cho Distiller Plug-in, đĩa cố định có 80150MB để dùng cho bộ chữ của tiếng Á Châu, ổ
đĩa CD.

Adobe Acrobat [nguồn liệu điện tử] — Phiên bản 4.0. — San
Jose, Calif. : Adobe, c1999.
1 đĩa CD : minh họa ; 4 3/4 in. + 2 tài liệu hướng dẫn + 1 tài
liệu cho người dùng.
Nhan đề trích dẫn từ mặt đĩa.
Thiết bị cần: Windows: Intel 486 hay Pentium; Windows
95/98, NT với Service Pack 3 hay mới hơn.
Thiết bị cần: Macintosh: Apple Power Macintosh; chương
trình Apple System ver. 7.5.3 hay mới hơn.
I. Nhan đề : Adobe Acrobat 4.0.

Thiết bị cần thiết cho nhu liệu [phần mềm]: Adobe Acrobat

Thẻ [phiếu] mẫu: bản mô tả chính với tiêu đề chính là nhan đề
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Quy tắc đã áp dụng:
Adobe Acrobat 4.0
Lựa chọn những điểm truy dụng:
Adobe Acrobat [nguồn liệu điện tử] — Phiên bản 4.0. — San
Jose, Calif. : Adobe, c1999.
1 đĩa CD : minh họa ; 4 3/4 in. + 2 tài liệu hướng dẫn + 1 tài
liệu cho người dùng.
Nhan đề trích dẫn từ mặt đĩa.
Thiết bị cần: Windows: Intel 486 hay Pentium; Windows
95/98, NT với Service Pack 3 hay mới hơn.
Thiết bị cần: Macintosh: Apple Power Macintosh; chương
trình Apple System ver. 7.5.3 hay mới hơn.

•
•

23C : Làm bản mô tả chính cho nhan đề
29A2 : Làm bản mô tả phụ với nhan đề có
tên viết khác với nhan đề chính

Hình thức tiêu đề
•

57B : Tiêu đề chính là nhan đề

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.B1 Nhan đề
1C1 : Định danh tài liệu
4C1 : Nơi xuất bản
4D1: Nhà xuất bản
4E 1 : Năm xuất bản
5A1c : Quy mô của tài liệu: 1 đĩa CD
7B1 : Thiết bị cần
7B10 : Tài liệu kèm theo
10C2 : Mô tả vật chất của từng tài liệu
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Mô tả:

I. Nhan đề : Adobe Acrobat 4.0.

Thẻ mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề

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
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main
entry field (1XX)
24X
245
246

250
260
300

Trường dành 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)
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)
Ấn bản [minh xác về ấn bản] (R) = Edition
statement (NR)
[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)

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X-53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

10

$a,$h,

$a Adobe Acrobat $h [nguồn liệu điện tử]

10

$a

$a Adobe Acrobat 4.0

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Chỉ thị
Indicators

$a

$a Phiên bản 4.0.

$a,$b,$c

$a San Jose, Calif. : $b Adobe, $c c1999.

Mã trường con
Sub field codes
$a,$c

Chỉ thị
Indicators

$a 1 đĩa CD : minh họa ; $c 4 3/4 in. + $e 2 tài liệu
hướng dẫn + 1 tài liệu cho người dùng.

Mã trường con
Subfield codes

500

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

538

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

$a

538

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

$a

$a Nhan đề trích dẫn từ mặt đĩa.
$a Thiết bị cần: Windows: Intel 486 hay Pentium;
Windows 95/98, NT với Service Pack 3 hay mới hơn..
$a Thiết bị cần: Macintosh: Apple Power Macintosh;
chương trình Apple System ver. 7.5.3 hay mới hơn.
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