VII. Bản thảo, Luận án, Tiêu chuẩn kỹ thuật*
1. Luận án Tiến sĩ (Bản thảo) : Tiếng Việt
Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Nhã. 2003.
Hình trang nnhan đề

*Ghi chú: Vì CAACR2 không có ghi quy tắc dành cho mục này, các soạn giả làm theo Quy tắc của bản toàn văn AACR2

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Nguyễn Nhã
Nhan đề: Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam
tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Những thông tin khác:
Số trang (xiii), 387 tờ ; minh họa, bản đồ
Kích thước: 29 cm.

Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Nguyễn, Nhã, 1940Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Nhã.
— 2002.
387 tờ : minh họa, bản đồ ; 29 cm.
Bản đánh máy (bản phóng ảnh)
Luận án (Tiến sĩ Lịch Sử) — Đại học Quốc
gia TP Hồ Chí Minh, 2002.
Mã số: 5.03.15
Có thư mục tham khảo: tờ 184-213.
.
I. Nhan đề.

Thẻ [phiếu] mẫu
của bản mô tả phụ
với tiêu đề la nhan
đề

Luận án Tiến sĩ Lịch Sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ chí Minh.
Chuyên ngành Lịch Sử Việt Nam
Mã số: 5.03.15
Người hướng dẫn khoa học: PGS Huỳnh Lứa, PGS, TS Tôn
Nữ Quỳnh Trân
Có tài liệu tham khảo: tờ 184-213.
Bản đánh máy (bản phóng ảnh)

Nguyễn, Nhã, 1940Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Nhã. — 2002.
387 tờ : minh họa, bản đồ ; 29 cm.
Bản đánh máy (bản phóng ảnh)
Luận án (Tiến sĩ Lịch Sử) — Đại học Quốc gia TP
Hồ Chí Minh, 2002.
Mã số: 5.03.15
Có thư mục tham khảo: tờ 184-213.
I. Nhan đề.
Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả.
Năm sinh được tác giả xác nhận là năm 1940.*

649

Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn những điểm truy dụng
23A2 : Làm bản mô tả có tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
34A : Tiêu đề theo họ
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm
• 4E1 : Năm xuất bản

Mô tả (tiếp theo):
•
•
•
•
•

•

5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
7
: Ghi chú
7B13: Ghi chú: thư mục tham khảo
Năm sinh của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục
C của Cẩm Nang này]

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

$a Nguyễn, Nhã, $d 1940-

245

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

10

$a,$c

$a Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa / $c Nguyễn Nhã

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
300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X-53X

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

$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

$c 2002.

$a 387 tờ : $b minh họa, bản đồ ; $c 28 cm.

Mã trường con
Subfield codes

500

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

$a

500 [502]

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)

$a

$a Bản thảo đánh máy (bản phóng ảnh).
$a Luận án (Tiến sĩ Lịch Sử) -- Đại Học Quốc Gia TP
Hồ Chí Minh, 2002.
$a Có thư mục tham khảo: tờ 184-213.
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VII. Bản Thảo, Luận Án, Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật*
2. Luận án tiến sĩ (đã hiệu đính và in thành sách) : Tiếng Việt
Hành vi và hoạt động / Phạm Minh Hạc. Hà Nội : Viện Khoa Học Giáo Dục, 1983.
*Ghi chú: Vì CAACR2 không có ghi quy tắc dành cho mục này, các soạn giả làm theo Quy tắc của bản toàn văn AACR2
Thông tin trên trang nhan đề:
Hình trang nhan đề

Tên tác giả: Phạm Minh Hạc
Nhan đề: Hành vi và hoạt động
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Viện Khoa Học Giáo Dục
Năm xuất bản: 1983.

Những thông tin khác:
Số trang: 375 tr.
Khổ sách: ?
Luận văn Tâm Lí Học, đệ trình tại Hội Đồng
Bác Học Chuyên Ngành Tâm Lí Học, Trường
Đại Học Tổng Hợp M.V. Lomonosov, Matxcơva, ngày 10-5-1977.*
Tác giả tự dịch từ tiếng Nga.
Thư mục: tr. 347-374.

Phạm, Minh Hạc.
Hành vi và hoạt động / Phạm Minh Hạc. — Hà Nội : Viện
Khoa học Giáo dục, 1983.
375 tr. ; cm.
Nguyên gốc tiếng Nga, do tác giả tự dịch từ luận án Tiến sĩ
của tác giả (Luận án (Tiến sĩ Tâm Lý Học) — Đại học Tổng
hợp M.V. Lomonosov, Matxcơva, 1977)
Thư mục: tr. 347-374.
I. Nhan đề

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả. Tương tự làm thẻ mô tả phụ với tiêu
đề là nhann đề.
**Ghi chú: Vì tài liệu này là một cuốn sách dịch từ luận án tiến sĩ của tác giả từ tiếng Nga sang tiếng
Việt, do đó phần ghi chú liên hệ đến bản luận án Tiến sĩ gốc tiếng Nga được ghi lại trên thẻ này.
Hình trang mặt sau của trang nhan đề
651

Quy tắc đã áp dụng:

Mô tả:

Lựa chọn những điểm truy dụng
23A2 : Làm bản mô tả có tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
34A : Tiêu đề theo họ
Mô tả:
1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm

•
•
•
•
•
•

4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
7
: Ghi chú
7B13: Có thư mục tham khảo
Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ
lục C của Cẩm Nang này]

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

$a Phạm, Minh Hạc.

245

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

10

$a,$c

$a Hành vi và hoạt động / $c Phạm Minh Hạc.

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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

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

Chỉ thị
Indicators

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

504

Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú tổng quát (R) =
Bibliography, etc. General note (R)

$a

260

$a,$b,$c
Mã trường con
Sub field codes
$a,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Hà Nội : $b Viện Khoa học Giáo dục, $c 1983.

$a 375 tr. ; cm.

Mã trường con
Subfield codes

$a Nguyên gốc tiếng Nga, do tác giả tự dịch từ luận án Tiến sĩ
của tác giả (Luận án (Tiến sĩ Tâm Lý Học) — Đại học Tổng
Hợp M.V. Lomonosov, Matxcơva, 1977)
$a Có thư mục tham khảo :tr. 347-374.
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VII. Bản Thảo, Luận Án, Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật, v.v..
3. Luận án Tiến sĩ (Bản thảo) : Tiếng Anh
Questions in Vietnamese / Marion Wright Ross. 1971.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề
Tên tác giả: Marion Wright Ross
Nhan đề: Questions in Vietnamese
Nơi xuất bản [Ithaca, N.Y.]*

Năm xuất bản : January 1971
Số trang: viii, 198 tờ
Khổ sách : 29 cm.

Những thông tin khác:
A Thesis : Presented to the faculty of the Graduate
School of Cornell University for the degree of
Doctor of Philosophy [Luận án Đệ trình lên Hội
đồng Khoa của Trường Cao Học, Đại Học Cornell
để được cấp văn bằng Tiến Sĩ]
Lý lịch (Vitae)
Bản thảo đánh máy (bản phóng ảnh) [photocopy]

Questions in Vietnamese

Ross, Marion Wright, 1938Questions in Vietnamese / by Marion Wright Ross. —
[Ithaca, N.Y.] , 1971
198 tờ ; 29 cm.
Bản thảo đánh máy (bản phóng ảnh).
Có trang ghi lý lịch
Luận án (Tiến sĩ) — Đại Học Cornell, 1971.
Có thư mục tham khảo: tờ 196-198.

Ross, Marion Wright, 1938Questions in Vietnamese / by Marion Wright Ross. —
[Ithaca, N.Y.] 1971
198 tờ ; 29 cm.
Bản thảo đánh máy (bản phóng ảnh).
Có trang ghi lý lịch
Luận án (Tiến sĩ) — Đại Học Cornell, 1971.
Có thư mục tham khảo: tờ 196-198.
I. Nhan đề.

I. Nhan đề.
Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề. *Có khi nơi
trình luận án được dùng làm nơi xuất bản [Ithaca, N.Y.]
Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả
653

Quy tắc đã áp dụng:

Mô tả (tiếp theo):
•
•
•
•
•

Lựa chọn những điểm truy dụng
23A2 : Làm bản mô tả có tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
34A : Tiêu đề theo họ
Mô tả:
• 1B1 : Nhan đề
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm

•

•

4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
7
: Ghi chú
7B13: Có thư mục tham khảo
Năm sinh của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

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

$a Ross, Marion Wright, $d 1938-

245

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)

10

$a,$c

$a Questions in Vietnamese / $c Marion Wright Ross.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260
300

$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)

$a,$b,$c

500

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

$a

500

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

$a

500 [502]

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)

$a

$c 1971.

$a 198 tờ ; $c 28 cm.

$a Bản thảo đánh máy (bản phóng ảnh).
$a Có trang ghi lý lịch.
$a Luận án (Tiến sĩ) -- Đại Học Cornell.
$a Có thư mục tham khảo (tờ thứ 139-145).
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VII. Bản Thảo, Luận Án, Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật*
4. Luận án Tiến sĩ (Bản in từ vi phim) : Tiếng Anh
Factors influencing community college faculty involvement in multicultural curriculum and diversity hiring : a case study / Mary Ann Greenwood. 1999.
*Ghi chú: Vì CAACR2 không có ghi quy tắc dành cho mục này, các soạn giả làm theo Quy tắc của bản toàn văn AACR2
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề
Tên tác giả: Mary Ann Greenwood
Nhan đề: Factors influencing community college
faculty involvement in multicultural curriculum
and diversity hiring : a case study
Năm xuất bản: May 1999

Những thông tin khác (tiếp theo):

Những thông tin khác:
Số trang: vii, 181 tờ : minh họa
Khổ sách: 24 cm.
The Univesity of San Francisco
A Dissertation presented to the Faculty of the
School of Education, International Multicultural
Program. In partial fulfillment of the requirements
for the degree of Doctor of Education.

Tham khảo: tờ 95-100

(Luận án Đệ trình lên Hội Đồng Khoa Đại Học Giáo
Dục, Chương Trình Giáo Dục Đa Văn Hóa Quốc Tế
[của Đại Học San Francisco] để được cấp văn bằng
Tiến Sĩ Giáo Dục)

Bản sao từ bản đánh máy được chụp thành vi phim.
Ann Arbor, Michigan : University of Microfilms, 1999.

Greenwood, Mary Ann.
Factors influencing community college faculty involvement
in multicultural curriculum and diversity hiring : a case study /
Mary Ann Greenwood. — 1999.
181 tờ : minh họa ; 24 cm.
Luận án (Tiến sĩ Giáo dục), Đại Học San Francisco , 1999.
Bản sao từ bản đánh máy được chụp thành vi phim. Ann
Arbor, Michigan : University of Microfilms, 1999.
Có thư mục tham khảo: tờ 95-100.
Hình trang sau trang nhan đề ghi xuất xứ của
bản sao

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

I. Nhan đề.
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Factors influencing community college faculty involvement
in multicultural curriculum and diversity
hiring
Greenwood, Mary Ann.
Factors influencing community college faculty involvement
in multicultural curriculum and diversity
hiring : a case study / Mary Ann Greenwood. — 1999.
181 tờ : minh họa ; 24 cm.
Luận án (Tiến sĩ Giáo dục), Đại Học San Francisco , 1999.
Bản sao từ bản đánh máy được chụp thành vi phim. Ann
Arbor, Michigan : University of Microfilms, 1999.

Có thư mục tham khảo: tờ 95-100.
I. Nhan đề.

Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn những điểm truy dụng
23A2 : Làm bản mô tả có tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
34A : Tiêu đề theo họ
Mô tả:
1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
7
: Ghi chú
7B13: Có thư mục
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

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

$a Greenwood, Mary Ann.

245

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

10

$a,$b,$c

$a Factors influencing community college faculty
involvement in multicultural curriculum and diversity
hiring : $b a case study / $c Mary Ann Greenwood.

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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

260

$c

$c 1999.
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300

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

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 [502]

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 bản tái tạo (R) = Repro-duction note
(R)

$a

533

$a,$b,$c

$a

$a 181 tờ : $b minh hoạ. ; $c 24 cm.

$a Luận án (Tiến sĩ Giáo dục.) -- Đại Học San Francisco.
$a Có thư mục tham khảo (tờ thứ 139-145).
$a Bản sao từ bản đánh máy được chụp thành vi phim.
Ann Arbor, Michigan : University of Microfilms, 1999.
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VII. Bản Thảo, Luận Án, Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật*
5. Luận án Tiến sĩ (Bản thảo phóng ảnh) : Tiếng Pháp.
Contribution a l’étude de la diphtérie infantile au Sud -Vietnam / Phạm Tu Chính. 1961.
*Ghi chú: Vì CAACR2 không có ghi quy tắc dành cho mục này, các soạn giả làm theo Quy tắc của bản toàn văn AACR2
Hình trang nhan đề
Thông tin trên trang nhan đề
Tên tác giả: Phạm Tu Chính
Nhan đề: Contribution à l’étude de la diphtérie infantile au
Sud -Vietnam
Nơi xuất bản: Saigon
Năm xuất bản: 1961
Những thông tin khác:
Số trang: 100 tờ : minh họa
Khổ sách: 26 cm.

Thèse pour le doctorat en medicine (diplôme
d’état). Présentée et soutenue publiquement le 2
mars 1961 par Phạm Tu Chính (née ...1933)
[Luận án Tiến sĩ Y khoa (Tiến sĩ Quốc gia) do
Phạm Tu Chính (sinh năm 1933) đệ trình và bảo
vệ công khai ngày 2-3-1961 ]
Année 1960-1961—No. 220-14
[Niên kóa 1960-1961—Số 200-14]
Có thư mục tham khảo: tờ 91-100.

Contribution a l’étude de la diphtérie infantile au Sud -Vietnam
Phạm, Tu Chính, 1933Contribution à l’étude de la diphtérie infantile au Sud -Vietnam /
Phạm Tu Chính. — 1961.
100 tờ : minh họa ; 26 cm.

Phạm, Tu Chính, 1933Contribution à l’étude de la diphtérie infantile au Sud -Vietnam /
Phạm Tu Chính. — 1961.
100 tờ : minh họa ; 26 cm.

Bản đánh máy (bản phóng ảnh)
Luận án (Tiến sĩ Y khoa) — Đại học Saigon, 1961.
Niên khóa 1960-1961, Số 200-14
Có thư mục tham khảo: tờ 91-100.

Bản đánh máy (bản phóng ảnh)
Luận án (Tiến sĩ Y khoa) — Đại học Saigon, 1961.
Niên khóa 1960-1961, Số 200-14
Có thư mục tham khảo: tờ 91-100.

I. Nhan đề.

I. Nhan đề.

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

Thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề
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Quy tắc đã áp dụng:

Mô tả (tiếp theo):
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
7
: Ghi chú
7B13: Có thư mục tham khảo
Năm sinh của tác giả phụ thêm vào tiêu đề
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Pháp ngữ]

Lựa chọn những điểm truy dụng
23A2 : Làm bản mô tả có tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
34A : Tiêu đề theo họ
Mô tả:
1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm

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

$a Phạm, Tu Chính, $d 1933-

245

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

10

$a,$c

$a Contribution à l’étude de la diphtérie infantile au Sud
-Vietnam / $c Phạm Tu Chính.

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
300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X-53X

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

$c
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub field codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

$c 1961.

$a 100 tờ ; $c 26 cm.

Mã trường con
Subfield codes

500

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

$a

500 [502]

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)

$a

$a Bản thảo đánh máy (bản phóng ảnh).
$a Luận án (Tiến sĩ Y Khoa) -- Đại Học Saigon.
$a Có thư mục tham khảo: tờ 91-100.
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VII. Bản Thảo, Luận Án, Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật, v.v..
6. Luận án Cao học : Tiếng Anh
Sculpture from the Pan-Asian Collection : a research analysis / by Constance Kane Mohrman. 1982.
Hình trang nhan đề

*Ghi chú: Vì CAACR2 không có ghi quy tắc dành cho mục này, các soạn giả làm theo Quy tắc của bản toàn văn AACR2
Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác (tiếp theo)
Richmond, Virginia, 1982
Tên tác giả: Constance Kane Mohrman
Submitted to the Faculty of the School of the Arts
Nhan đề: Sculpture from the Pan-Asian Collec- of Virginia Commonwealth University
tion : a research analysis
In partial fulfillment of the requirements for the
Năm xuất bản: 1982
degree Master of Art. [Luận án đệ trình lên Hội
đồng khoa của Trường Nghệ Thuật, Cộng Đồng Đại
Học Virginia. Để được cấp bằng Cao Học Về Nghệ
Những thông tin khác
Số trang: v, 145 tờ : minh hoạ.
Thuật [Thạc Sĩ Về Nghệ Thuật ].
Kích thước: 30 cm.
Richmond, Virginia, 1982
Submitted to the Faculty of the School of the
Có tài liệu tham khảo (tờ thứ 139-145).
Arts of Virginia Commonwealth University
Bản thảo đánh máy (sao phóng ảnh) [photocopy]
In partial fulfillment of the requirements for the
degree Master of Art.

Sculpture from the Pan-Asian Collection
Mohrman, Constance Kane.
Sculpture from the Pan-Asian Collection : a research
analysis / by Constance Kane Mohrman. — 1982.
145 tờ : minh họa ; 30 cm.
Bản thảo đánh máy (sao phóng ảnh)
Luận án (Cao học) — Cộng Đồng Đại Học Virginia,
1982.
Có tài liệu tham khảo (tờ thứ 139-145).

Mohrman, Constance Kane.
Sculpture from the Pan-Asian Collection : a research
analysis / by Constance Kane Mohrman. — 1982.
145 tờ : minh họa ; 30 cm.
Bản thảo đánh máy (sao phóng ảnh)
Luận án (Cao học) — Cộng Đồng Đại Học Virginia,
1982.
Có tài liệu tham khảo (tờ thứ 139-145).
I. Nhan đề.

I. Nhan đề.

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

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả
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Quy tắc đã áp dụng:

Mô tả:
1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
4E1 : Năm xuất bản
5B2 : Chi tiết vật chất: Số trang
5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
7
: Ghi chú
7B13: Có thư mục tham khảo
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Lựa chọn những điểm truy dụng
23A2 : Làm bản mô tả có tiêu đề dành cho tác giả cá nhân
29B5 : Làm bản mô tả phụ cho nhan đề
Hình thức tiêu đề:
33A2: Đảo họ lên trước tên, ghi dấu phẩy sau họ
34A : Tiêu đề theo họ

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

$a Mohrman, Constance Kane.

245

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

10

$a,$b,$c

$a Sculpture from the Pan-Asian collection : $b a
research analysis / $c by Constance Kane Mohrman.

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)

$c
Chỉ thị
Indicators

$c 1982.

Mã trường con
Sub field codes

300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

50X-53X

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

500 [502]

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 bản tái tạo (R) = Repro-duction note (R)

$a

$a Luận án (Cao Học) -- Cộng Đồng Đại Học Virginia,
1982.
$a Có tài liệu tham khảo (tờ thứ 139-145).

$a

$a Bản đánh máy (sao phóng ảnh)

533

$a,$b,$c,$e
Chỉ thị
Indicators

$a 145 tờ : $b minh hoạ. ; $c 30 cm.

Mã trường con
Subfield codes
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