C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
6. 1. Tước hiệu quý tộc của nước Anh: Sách tiếng Anh
The old man of Lochnagar / H.R.H. th ePrince of Wales ; ill. by Sir Hugh Casson. New York : Farrar, Staus & Giroux, 1980.

Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên tác giả: H.R.H. the Prince of Wales
Tên nhà minh họa: Sir Hugh Casson
Nhan đề: The old man of Lochnagar
Nơi xuất bản: New York
Nhà xuất bảnL Farrar, Straus & Giroux

Số trang 46 tr. ; minh họa
Khổ sách: 21 x 27 cm.

Hình trang lời ghi cuối sách

Charles, Prince of Wales, 1948The old man of Lochnagar / H.R.H. the Prince of Wales ; illustrations by Sir Hugh Casson. — New York : Farrar Straus & Girous,
1980.
46 tr. : minh họa ; 21 x 27 cm.
Tóm tắt: Ông già ở Lochnagar rời hang của ông sau nhiều
năm sống tại đó để đi chu du khắp miền đồng quê của xứ Scott.
I. Casson, Hugh Maxwell, Sir, 1910- II. Nhan đề.

*Ghi chú: Tên, tước hiệu quý tộc của tác giả là hoàng tử
Charles của xứ Wales thuộc nước Anh, và năm sinh của tác
giả được dùng làm tiêu đề theo tên, trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu
Đề Chuẩn của TV Quốc Hội Mỹ (http://auuthorities.loc.gov),
để thiết lập một hồ sơ tiêu đề chuẩn cho từng thư viện, để bảo
đảm tính nhất quán của một tiêu đề tránh trường hợp trùng tên
và họ.

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với nhan đề là tên tác giả với tước
hiệu quý tộc của nuớc Anh: Charles, Prince of Wales, 1948-
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Casson, Hugh Maxwell, Sir, 1910Charles, Prince of Wales, 1948The old man of Lochnagar / H.R.H. the Prince of Wales ; illustrations by Sir Hugh Casson. — New York : Farrar Straus & Girous,
1980.
46 tr. : minh họa ; 21 x 27 cm.
Tóm tắt: Ông già ở Lochnagar rời hang của ông sau nhiều
năm sống tại đó để đi chu du khắp miền đồng quê của xứ Scott.

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

23A2: Làm bản mô tả chính có tiêu đề là tên
tác giả cá nhân
29A2 : Làm bản mô tả phụ cho Nhan đề
29B6b : Làm bản mô tả phụ có tiêu đề là tên
nhà minh họa

Hình thức tiêu đề
•
•
•

I. Casson, Hugh Maxwell, Sir, 1910- II. Nhan đề.

•
•

36 : Tiêu đề theo tên không gồm họ
34A : Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước
tên
35B :Thêm tước hiệu quý tộc của nước Anh
vào tên tác giả* và nhà minh họa
43 : Năm sinh của tác giả và nhà minh hoạ
được ghi thêm vào tiêu đề chính và phụ

Mô tả:

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite)
được trích dẫn từ Hố Sơ Tiêu Đề Chuẩn của TV Quốc Hội Mỹ
(http://authorities.loc.gov) – (Xem trang kế tiếp)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
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
5D1 : Chi tiết vật chất : Kích thước
7B13 : Ghi chú tóm tắt
Phụ Lục I BQTBMAMRG : Chữ viết hoa
[Anh ngữ]
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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 kiểm soát= Control field - 01-05

001

Số kiểm soát (NR) = Control number (NR)

003

Nhận dạng số kiểm soát (NR) = Control number
identifier (NR)
Ngày và giờ thực hiện thao tác gần nhất (NR) =
Date and time of lastest transaction (NR)
Các yếu tố dữ kiện có độ dài cố định – Thông
tin chung (NR) = Fixed length data elements –
General Information (NR)
Sách = Books

005
008
008

Mã số và mã trường = Numbers and code
fields (01X-040X)
010

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

3245079
200303930164208.0

800929s1980 nyua j 000 1 eng
Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub-field codes
$a

$a 80024716

020

Số kiểm soát của TVQH Mỹ = LC control
number (NR)
Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) = ISBN (R)

$a

040

Nguồn biên mục (NR) = Cataloging source (NR)

$a,$c,$d

$a 0374356130 : $c $10.95
$a DLC $c DLC $d DLC

050
082

100
2XX
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260

Trường dành cho bảng phân loại và số hiệu =
Classification and call number fields (05X08X)
Số hiệu dùng Bảng PL của TVQH Mỹ
Library of Congress call number (R)
Số hiệu dùng Bảng PL Thập Phân Dewey (R) =
Dewey Decimal Classification number (R)
Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main
entry field (1XX)
Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả cá nhân (NR) =
Main entry – Personal name (NR)
Trường dành cho nhan đề chính và nhan đề
liên hệ = Title and title related fields (20X24X)
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)

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub-field codes

00

$a,$b

$a PZ7.C3737 $b Ol 1980

00

$a

$a (Fic) $2 19

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Sub- field codes

0

$a,$c,$d

Chỉ thị
Indictors

Mã trường con
Subfield codes

10

$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b,$c

$a Charles, $c Prince of Wales, $d 1948-.

$a The old man of Lochnagar / $c H.R.H the Prince of
Wales ; illustrations by Sir Hugh Casson.

$a New York : $b Farrar, Straus & Giroux, $c 1980.
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Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

300

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)

520

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

1

$a,$d

$a,$b,$c
Chỉ thị =
Indicators

$a 46 tr. : $b minh họa ; $c 21 x 27 cm.

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a Ông già ở Lochnagar rời hang của ông sau nhiều năm
sống tại đó để đi chu du khắp miền đồng quê của xứ Scott.

$a Casson, Hugh Maxwell, $c Sir, $d 1902-
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>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 78089005
HEADING: Charles, Prince of Wales, 1948000 01152cz 2200205n 450
001 487134
005 20040214033159.0
008 781201n| acannaab| |a aaa
010 __ |a n 78089005
035 __ |a (DLC)n 78089005
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC |d UPB
100 0_ |a Charles, |c Prince of Wales, |d 1948400 0_ |a Charles, |c Duke of Cornwall, |d 1948400 0_ |a Carlos, de Windsor, |c Principe de Gales, |d 1948400 1_ |a Windsor, Charles, |c Prince of Wales, |d 1948670 __ |a Peacock, I. C. H.R.H. Prince Charles, 1952.
670 __ |a Lloréns Casani, M. Ascendencia asturiana de S.A.R. Carlos de Windsor, Principe de
Gales, 1997: |b t.p. ; p. 122 (Charles Philip Arthur George of Windsor, prince of Wales
(since 26 July 1958), prince of Edinburgh (1948-1952), duke of Cornwall since 1952 and of
Rothesay, earl of Chester and Carrick, baron Renfew, lord of the Isles and grand
seneschal of Scotland (since 1952). Was b. 14 Nov. 1948)
670 __ |a RoyaList, via WWW, Feb. 12, 2004 |b (Charles Windsor, Prince of Wales; Family
Name: Windsor; Given Names: Charles Philip Arthur George; b. 14 Nov. 1948, London,
England)
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b lh04
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>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 80138757
HEADING: Casson, Hugh Maxwell, Sir, 1910000 00824cz 2200193n 450
001 2377511
005 19990823143846.0
008 801218n| adannaab |a aaa
010 __ |a n 80138757
035 __ |a (DLC)n 80138757
040 __ |a DLC |c DLC |d NNU
100 1_ |a Casson, Hugh Maxwell, |c Sir, |d 1910400 1_ |a Casson, Hugh, |c Sir, |d 1910670 __ |a Hastings, A. |b Week-end houses, cottages and bungalows, 1939.
670 __ |a His Diary, 1981: |b t.p. (Hugh Casson)
670 __ |a N.Y. times, Aug. 19, 1999 |b (Sir Hugh Casson; architect, led
Britain's Royal Academy; b. Hugh Maxwell Casson, May 23, 1910 in
London, married to Margaret MacDonald Troup, a South African
architect and interior designer, and assistant; knighted in 1952; d. Aug.
12 in London, age 89)
678 __ |a knighted in 1952
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00 |b eb21
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
6.2. Tước hiệu quý tộc của nước Anh: Sách tiếng Anh
Memoirs of the Second World War / Winston S. Churchill. Boston : Houghton Mifflin, 1959.
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả: Winston S. Churchill*
Nhan đề: Memoloirs of the second World War
Phụ đề: An abridgement of the six volumes of The Second World War with an epilogue by the author on the post war years written for this volume ; illustrated woth
maps and diagrams.
Nơi xuất bản: Boston
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin
Năm xuất bản: 1959
Những thông tin khác:
Số trang: 165 tr.
Khổ sách: 22 cm.
Có bản đồ, minh hoạ
Mặt sau trang nhan đề ghi tên người phụ trách văn bản rút ngắn của sách này là Denis Kelly.

*Ghi chú: Tên đầy đủ và năm sinh/tử của tác giả Churchill, Winston, Sir, 18741965, với danh hiệu [từ tôn vinh] của Anh quốc “Sir”, được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu
Đề Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội Mỹ (http://uthorities.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.

Mặt sau trang nhan đề ghi tên người phụ trách văn bản rút ngắn của sách
này là Denis Kelly.
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Thẻ [phiếu] mẫu: Bản mô tả chính với tiêu đề là tên tác giả kèm theo tước hiệu quý
tộc: Churchill, Winston, Sir, 1874-1965.

Churchill, Winston, Sir, 1874-1965.
Memoirs of the second World War : an abridgement of the six volumes
of The Second World War ; with an epilogue by the author on the post war
years written for this volume / by Winston S. Churchill ; illustrated with maps
and diagrams ; [abridgement by Denis Kelly] — Boston : Houghton Mifflin,
1959.
165 tr. : minh họa, bản đồ ; 22 cm.

Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn các 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
•

33A 2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên
trước tên

•

40B : Danh hiệu [từ tôn vinh] của Anh
quốc được thêm vào tên của tác giả

I. Nhan đề.

Mô tả:

Memoirs of the Second World War
Churchill, Winston, Sir, 1874-1965.
Memoirs of the second World War : an abridgement of the six volumes
of The Second World War ; with an epilogue by the author on the post war
years written for this volume / by Winston S. Churchill ; illustrated with maps
and diagrams ; [abridgement by Denis Kelly] — Boston : Houghton Mifflin,
1959.
165 tr. : minh họa, bản đồ ; 22 cm.

•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
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
5C : Chi tiết vật chất khác: : minh họa,

•
•

5D1 : Chi tiết vật chất: Kích thước
43 : Năm sinh/tử của tác giả phụ
thêm vào tiêu đề chính*

bản đồ

•

Phụ Lục I : Chữ viết hoa [Anhngữ]

I. Nhan đề.
Bản mẫu : Mô tả theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản
(MARC 21 Lite) — Xem tiếp trang sau

Thẻ [phiếu] mẫu: Bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề: Memoirs of the Second
World War
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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

$a,$c,$d

$a Churchill, Winston, $c Sir, $d 1874-1965.

24X

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)

10

$a,$b,$c

$a Memoirs of the Second World War : $b an
abridgement of the six volumes of The Second
World War ; with an epilogue by the author on the
post war years written for this volume / $c by
Winston S. Churchill ; illustrated with maps and
diagrams [abridgement by Denis Kelly]
.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

245

Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất bản,
v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250-260)
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 Boston : $b Houghton Mifflin, $c 1959.

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

$a 165 tr. : $b minh họa, bản đồ ; $c 22 cm.

249

MARC Display (Library of Congress Authorities)
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>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 78085430
HEADING: Churchill, Winston, Sir, 1874-1965
000 01046cz 2200277n 450
001 3279608
005 20000408070441.0
008 781117n| adannaabn |a aaa
010 __ |a n 78085430
035 __ |a (OCoLC)oca00220648
040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d DLC-R |d OCoLC
100 1_ |a Churchill, Winston, |c Sir, |d 1874-1965
400 1_ |a Cherchill´, Vinston, |d 1874-1965
400 1_ |w nna |a Churchill, Winston Leonard Spencer, |c Sir, |d 1874-1965
400 1_ |a Ch`iu-chi-êrh, |d 1874-1965
400 0_ |a Warden, |c Colonel, |d 1874-1965
400 1_ |a Churchill, Winston S. |q (Winston Spencer), |c Sir, |d 1874-1965
400 1_ |a Churchil, Uinstun, |d 1874-1965
400 1_ |a Ts'urts'il, Vinston, |d 1874-1965
670 __ |a His London to Ladysmith via Pretoria ... 1900.
670 __ |a His The American Civil War, 1985, c1958: |b CIP t.p. (Winston S. Churchill)
670 __ |a Gunev, G. Uinstun Churchil i Balkanite, 1989: |b t.p. (Uinstun Churchil)
670 __ |a Vinston Ts'urts'il, 1941.
952 __ |a RETRO
952 __ |a *ee32 030 042 082 03-26-90
953 __ |a xx00 |b ee32
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http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=3279608&v1=1&HC=... 5/17/2004

C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
6. 1.Tên phụ nữ có chồng, họ kép, không có gạch nối: Tác phẩm có soạn giả [người biên tập]. Sách tiếng Anh.
In the Russian style / edited by Jacqueline Onassis. – New York : Viking Press, 1976
Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên soạn giả [người biên tập] : Jacqueline Onassis*
Minh xác về trách nhiệm: Edited by Jacqueline Onassis ; with
the cooperation of the Metropolitan Museum of Art ; introduction by Audrey Kennett ; designed by Bryan Holme
Nhan đề: In the Russian style
Nơi xuất bản: New York
Nhà xuất bản: Viking Press
Năm xuất bản: 1976
Các thông tin khác:
Số trang: 184 tr.
Khổ sách: 29 cm.
Tùng thư : A studio book

Trang mặt sau của trang nhan đề, ghi năm xuất bản : 1976

*Ghi chú: Tiêu đề dành cho tên và năm sinh của soạn giả:
Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929- được trích dẫn từ Hồ Sơ
Tiếu Đề Chuẩn của TV Quốc Hội Mỹ (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, tranh trường hợp có nhiều
tác giả trùng họ và tên.
Bà Jacqueline Onassis mất năm 1994, nhưng LC không ghi năm tử
của bà vào Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn.
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Quy tắc áp dụng:

Mẫu thẻ (phiếu) của bản mô tả chính với nhan đề

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 26B : Làm bản mô tả chính theo nhan đề của
tác phẩm có nhan đề chung, có soạn giả
[người biên tập]
• 29B2b : Làm bản mô tả phụ cho tên soạn giả
[người biên tập]
Hình thức tiêu đề:
• 34C3 : Tiêu đề theo họ kép không có gạch
nối, phụ nữ có chồng, theo họ chồng

In the Russian style / edited by Jacqueline Onassis ; with the
cooperation of the Metropolitan Museum of Art ; introduction
by Audrey Kennett ; designed by Bryan Holme. — New York :
Viking Press, 1976.
184 tr. : minh họa ; 29 cm. — (A studio book)
Tài liệu tham khảo: tr. 183

•

I. Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929-1994. II. Metropolitan
Museum of Art.

Mẫu thẻ (phiếu) của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên soạn giả [người biên
tập]: Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929-* Tương tự làm thẻ phụ thứ hai cho
tên tập thể. (*Bà Jacqueline Onassis mất năm 1994, nhưng TVQH Mỹ
không ghi năm tử của bà vào Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn).

Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929-1994
In the Russian style / edited by Jacqueline Onassis ; with the
cooperation of the Metropolitan Museum of Art ; introduction
by Audrey Kennett ; designed by Bryan Holme. — New York :
Viking Press, 1976.
184 tr. : minh họa ; 29 cm. — (A studio book)
Tài liệu tham khảo: tr. 183
I. Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929-1994. II. Metropolitan
Museum of Art.

33A 2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1B1 : Nhan đề
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
5D1: Kích thước
7B14 : Tài liệu tham khảo
43 : Năm sinh của soạn giả thêm vào tiêu đề phụ
dựa trên Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của Thư Viện QH
Mỹ.
63A : Làm tham chiếu “Xem”
Phụ Lục I BQTBMAMRG : Viết chữ hoa [Anh ngữ]

Làm tham chiếu từ:
Bouvier, Jacqueline
Xem
Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929-1994.
Kennedy, Jacqueline
Xem
Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929-1994
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hệ = Title and related fields (20X-24X)
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260
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[Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) =
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R)
Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical
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00

$a,$c

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

$a New York : $b Viking Press, $c 1976.
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300

Mô tả vật chất = Physical description (R)

4XX

Trường dành cho tùng thư = Series statement
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Chỉ thị =
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Mã trường con
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490

Minh xác về Tùng thư / Bản mô tả phụ - Nhan đề
(R) = Series statement / Added entry – Title (R)
Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note fields –
Part 1 (R)

0

$a

Chỉ thị =
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

50X-53X

$a In the Russian style / $c edited by Jacqueline Onassis
; with the cooperation of the Metropolitan Museum of
Art ; introduction by Audrey Kennett ; designed by
Bryan Holme.
.

$a,$b,$c

$a A studio book

504

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

70X-75X

Trường dành cho các bản mô tả phụ = added
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Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
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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
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1

$a,$d

$a Onassis, Jacqueline Kennedy, $d 1929-1994.

2

$a

$a Metropolitan Museum of Art.

710

$a,$b

$a 184 tr. : $b minh họa ; $c 29 cm.

$b Tài liệu tham khảo: tr. 183.
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