C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
11. 1. tác phẩm chưa trọn bộ: sách tiếng Việt
Từ điển bách khoa Việt Nam. Hà Nội : Trung Tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1995Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tên tác giả/soạn giả: 31 người
Nhan đề sách: Từ điển bách khoa Việt Nam
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản Trung tâm Biên soạn Từ điển
Bách khoa Việt Nam
Năm xuất bản: 1995-

Số trang: tập 1: A-Đ
Khổ sách: 28 cm., có minh họa
Liệt kê Ban Biên tập Từ điển Bách khoa
Việt Nam : 31 người và một tập thể
chuyên gia (tr.11)
Đầu trang nhan đề: Hội đồng Quốc gia
Chỉ đạo Biên soạn Từ điển Bách khoa
Việt Nam.
Bảng mục từ (t.1: tr.923-963)

Từ điển bách khoa Việt Nam. — Hà Nội : Trung tâm Biên soạn
Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1995t. <1> : minh hoạ màu, bản đồ màu ; 26 cm.
Đầu trang nhan đề: Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn
Từ điển Bách khoa Việt Nam.
Bảng mục từ (t.1: tr. 923-963)
Nội dung: t. 1. A-Đ — t. 2. E-M — t. 3. N-S
I. Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển Bách khoa
Việt Nam. II. Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính, với tiêu đề chính là nhan đề
Hình trang sách liệt kê Ban biên tập TĐBK
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Quy tắc đã áp dụng:
Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển Bách khoa
Việt Nam.
Từ điển bách khoa Việt Nam. — Hà Nội : Trung tâm Biên soạn
Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1995t. <1> : minh hoạ màu, bản đồ màu ; 26 cm.
Đầu trang nhan đề: Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn
Từ điển Bách khoa Việt Nam.
Bảng mục từ (t.1: tr. 923-963)
Nội dung: t. 1. A-Đ — t. 2. E-M — t. 3. N-S
I. Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển Bách khoa
Việt Nam. II. Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tác giả tập thể: Hội
đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tương tự
làm thẻ thứ 2 cho tên tác giả tập thể: Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách
khoa Việt Nam [vì đó là hai tập thể quan trọng của tác phầm này]

Lựa chọn các điểm truy dụng:
•
•

23C3, 26A2, 26B : Làm bản mô tả chính với
tiêu đề dành cho nhan đề
29A2 Làm bản mô tả phụ với tiêu đề là tập thể

Hình thức tiêu đề:
•

49A : Tiêu đề trực tiếp theo tên tập thể

Mô tả:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
1D : Nhan đề song song
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B4 : Chi tiết vật chất: - số tập không đầy đủ
5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
5D1 : Kích thước
7
: Ghi chú tổng quát Đầu trang nhan đề
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

245

260
300

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

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 (250-260)
[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)

00

$a

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes
$a,$b,$c

Chỉ thị
Indicators

$a Từ điển bách khoa Việt Nam.

$a Hà Nội : $b Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa
Việt Nam, $c 1995-

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

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

$a

500

Ghi chú tổng quát (R) = General note
(R)
Ghi chú nội dung (R) = Formatted
contents note (R)
Trường dành cho các bản mô tả phụ =
added entry fields

$a

$a Đầu trang nhan đề: Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn
Từ điển Bách khoa Việt Nam
$a Bảng mục từ (t. 1: tr. 923-963)

0

$a

$a t. 1. A-Đ – t. 2. E-M – t. 3. N-S

Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

505
70X-75X

$a
Chỉ thị
Indicators

$a t. <1> : $b minh họa màu, bản đồ màu ; $c 28 cm.

Mã trường con
Subfield codes

710

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

2

$a,

710

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

2

$a

$a Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển Bách khoa
Việt Nam
$a Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam.
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
11. 2. tác phẩm chưa trọn bộ: Sách tiếng Anh
The Scottish miners, 1874-1939 / Alan Campbell. Aldershot, Hampshire, England : Burlington, USA : Ashgate, 2000Hình trang nhan đề

Thông tin trên trang nhan đề:

Những thông tin khác:

Tến tác giả: Alan Campbell
Nhan đề: The Scottish miners, 1874-1939
Nơi xuất bản: Aldershot, Hampshire, Eng-

Số trang t. 1
Khổ sách: 25 cm.
Có bản đồ
Nội dung: t. 1: Industry, work, and community.

land : Burlington, USA.
Nhà xuất bản: Ashgate
Năm xuất bản: 2000-

Campbell, Alan, 1949The Scottish miners, 1874-1939 / Alan Campbell. — Aldershot,
Hampshire, England ; Burlington, USA : Ashgate, 2000t. : minh họa, bản đồ ; 25 cm.
Có tham khảo và bảng dẫn mục.
Nội dung : t. 1. Industry, work, and community
ISBN 0-7546-0191-9
I. Nhan đề.

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

Hình trang mặt sau của trang nhan đề ghi năm xuất bản: 2000, và ISBN 0-7546-0191-0
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The Scottish miners, 1874-1939
Campbell, Alan, 1949The Scottish miners, 1874-1939 / Alan Campbell. — Aldershot,
Hampshire, England ; Burlington, USA : Ashgate, 2000t. : minh họa, bản đồ ; 25 cm.
Có tham khảo và bảng dẫn mục.
Nội dung : t. 1. Industry, work, and community
ISBN 0-7546-0191-9

Quy tắc đã áp dụng:
Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 23A2 : Làm bản mô tả chính với tiêu đề dành
cho tác giả cá nhân
• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho
nhan đề
Hình thức tiêu đề:
•
•

I. Nhan đề.

•

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề

34A : Tiêu đề theo họ
33A2: Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước
tên
43 : Năm sinh của tác giả được thêm vào tên
họ

Mô tả:

*Ghi chú: Tên, năm sinh của tác giả Campbell, Alan, 1949- 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
1D : Nhan đề song song
4C1 : Nơi xuất bản [ghi cả 2 nơi XB]
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B4 : Chi tiết vật chất: - số tập không đầy đủ
5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
5D1 : Kích thước
7B 14 : Ghi chú
Phụ Lục I BQTBMAMRG: 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)
412

KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite
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
$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

$a,$d

$a Campbell, Alan, $d 1949-

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

14

$a,$c

$a The Scottish miners, 1874-1939 / $c Alan Campbell.

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

Nhãn
trường Tags

020

245

Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) = ISBN (R)

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)

50X-53X

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

504

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

505

Ghi chú nội dung (R) = Formatted contents note (R)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

1

$a Aldershot, Hampshire, England ; $a Burlington, USA :
$b Ashgate, $c 2000-

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

Chỉ thị
Indicators

$a 0-7546-0191-9

$a t. : $b minh họa, bản đồ ; $c 25 cm.

Mã trường con
Subfield codes
$a

$a Có tham khảo và bảng dẫn mục.

$a

$a t. 1. Industry, work, and community

413

MARC Display (Library of Congress Authorities)

414

The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog

LC Control Number: n 95081712
HEADING: Campbell, Alan, 1949000 00662nz 2200157n 450
001 4551646
005 19950816132618.4
008 950816n| acannaab |a aaa
010 __ |a n 95081712
035 __ |a (DLC)n 95081712
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Campbell, Alan, |d 1949400 10 |a Campbell, Alan Braidwood, |d 1949670 __ |a Miners, unions, and politics, 1910-47, 1996: |b CIP t.p. (Campbell) galley (lecturer,
Dept. of Economics and Social History, Univ. of Liverpool; author of The Lanarkshire
miners)
670 __ |a Phone call to C. Spaulding, Ashgate Pub., 08-16-95 |b (Alan Braidwood Campbell; b.
03-22-1949; also co-authored Getting organised)
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C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
11. 3. tác phẩm chưa trọn bộ: sách tiếng Pháp
Encyclopedie Prisma de la photographie / [publié sous la direction de Maurice Deribéré]. Paris : Belier-Prisma, 1969Hình trang nhan đề, t.2.

Thông tin trên trang nhan đề:
Tên tác giả (soạn giả): Maurice Déribéré
Nhan đề: Encyclopédie Prisma de la photographie
Nơi xuất bản: Paris
Nhà xuất bản: Belier-Prisma
Năm xuất bản: 1969-

Những thông tin khác:
Minh xác về trách nhiệm (trang sau tr. Nhan đề:
publié sous la direction de Maurice Déribéré.
Số trang: tập 1
Khổ sách: 25 cm.
Có minh họa, hình ảnh màu

Encyclopédie Prisma de la photographie / [publié
sous la direction de Maurice Déribéré.] —
Paris : Bélier-Prisma, 1969t. : minh họa, hình ảnh màu ; 25 cm.

Mẫu thẻ [phiếu] của
bản mô tả chính, với
tiêu đề chính là nhan
đề

Nội dung : t. 1. A-B — t. 2. C-D
I. Déribébé, Maurice, 1907-

Béribébé, Maurice, 1907Encyclopédie Prisma de la photographie / [publié
sous la direction de Maurice Déribéré.] —
Paris : Bélier-Prisma, 1969t. : minh họa, hình ảnh màu ; 25 cm.

Mẫu thẻ [phiếu] của bản
mô tả Phụ với tiêu đề là
tên soạn giả: Maurice
Déribébé

Nội dung : t. 1. A-B — t. 2. C-D
Hình trang sách liệt kê tên soạn giả và những người cộng tác

I. Déribéré, Maurice, 1907-

415

Quy tắc đã áp dụng:

Mô tả:

Lựa chọn các điểm truy dụng:
• 26B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề là nhan đề
• 29B2b: Làm bản mô tả phụ cho soạn giả
Hình thức tiêu đề:
• 34A Tiêu đề theo họ
33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên
• 43 : Năm sinh của soạn giả được thêm vào tên họ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1B1 : Nhan đề
1F1 : Minh xác về trách nhiệm
1D : Nhan đề song song
4C1 : Nơi xuất bản
4D1 : Nhà xuất bản
4E1 : Năm xuất bản
5B4 : Chi tiết vật chất: - số tập không đầy đủ
5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa
5D1 : Kích thước
Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Pháp ngữ]

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

245

260
300
300

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

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

00

$a

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

Mô tả vật chất = Physical description (R)

$a,$b,$c
Chỉ thị
Indicators

$a Encyclopédie Prisma de la photographie / [publié sous la
direction de Maurice Déribéré.]

$a Paris : Bélier-Prisma, 1969-

Mã trường con
Sub field codes
$a

$a t. : $b minh họa, hình ảnh màu ; $c 25 cm.

416

50X-53X

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

Chỉ thị
Indicators

Mã trường con
Subfield codes

505

Ghi chú nội dung (R) = Formatted contents
note (R)
Trường dành cho các bản mô tả phụ =
added entry fields

1

$a

Chỉ thị
Indicaors

Mã trường con
Subfield codes

0,1,3#

$a,$b,$c,$d,$e,
$q,$u,$4

70X-75X
700

Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả cá nhân
- Added entry – Personal name (R)

$a t. 1. A-B — t. 2. C-D

$a Déribéré, Maurice, $d 1907-

417

MARC Display (Library of Congress Authorities)

418

The Library of Congress

>> Go to Library of Congress Online Catalog
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HEADING: Déribéré, Maurice, 1907000 00365cz 2200145n 450
001 3727121
005 19840322000000.0
008 800214n| acannaab |n aaa
010 __ |a n 50001733
035 __ |a (DLC)n 50001733
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Déribéré, Maurice, |d 1907670 __ |a His Les applications industrielles du p H, 1935.
952 __ |a RETRO
953 __ |a xx00
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