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Tôi rÃt vui lòng vi‰t L©i Gi§i ThiŒu cho Ãn bän ViŒt Ng» này cûa B¶ Quy T¡c Biên Møc
Anh-MÏ Rút G†n, Ãn bän 1988. Ngay tØ ÇÀu, nhiŠu næm vŠ trÜ§c, m¶t møc tiêu quan tr†ng cûa
bän væn ÇÖn giän hóa cûa B¶ Quy T¡c Biên Møc Anh-MÏ là nuôi dÜ«ng tinh thÀn h®p tác quÓc t‰
và tiêu chuÄn hóa vŠ thÜ tÎch. GiÃc mÖ cûa tôi hÒi Çó là, dù r¢ng AACR2 chû y‰u là dành cho các
nÜ§c nói ti‰ng Anh, nh»ng nguyên t¡c và khuôn thÙc cûa nó có th‹ chÙng tÕ ÇÜ®c s¿ h»u ích cûa
nó trên kh¡p th‰ gi§i. Tôi xin tri ân các dÎch giä ViŒt Nam cûa tác phÄm này ÇÓi v§I s¿ Çóng góp
cûa h† trong viŒc ti‰p nÓi giÃc mÖ này. Tôi bi‰t rõ s¿ khó khæn trong công tác dÎch thuÆt, không
phäi chÌ ÇÖn thuÀn là dÎch các ch» trong quy‹n sách, mà còn phäi th‹ hiŒn ÇÜ®c các nguyên t¡c
cÛng nhÜ tinh thÀn cûa nguyên tác, và tôi xin gªi l©i khen ng®i Ç‰n các dÎch giä, Phåm ThÎ LŒHÜÖng và Lâm Vïnh-Th‰, trong viŒc hoàn thành công tác dÎch thuÆt này.
Tôi hy v†ng r¢ng tài liŒu chuy‹n dÎch này së ÇÜa Ç‰n m¶t kÌ nguyên m§i trong viŒc tiêu
chuÄn hóa công tác biên møc mô tä tåi ViŒt Nam, bÃt cÙ nÖi nào mà các tài liŒu b¢ng ti‰ng ViŒt
ÇÜ®c làm biên møc, và gi»a các thÜ viŒn ViŒt Nam cÛng nhÜ tÃt cä thÜ viŒn trên toàn th‰ gi§i.
Trong th©i hiŒn Çåi này, các tài liŒu "không in" Çû loåi Çang càng ngày càng trª nên quan
tr†ng hÖn. Các bån së nhÆn ra r¢ng các thÜ liŒu dÜ§i bÃt cÙ hình thÙc nào ÇŠu có th‹ ÇÜ®c mô tä
b¢ng các quy t¡c cûa B¶ Quy T¡c Biên Møc Anh-MÏ Rút G†n này, và các mô tä cûa tÃt cä các
loåi tài liŒu có th‹ ÇÜ®c x‰p chung vào m¶t thÜ møc duy nhÃt.
M¶t trong nh»ng møc Çích chính cûa tác phÄm này là giúp cho các biên møc viên, cÛng
nhÜ nh»ng quän thû thÜ viŒn mà công tác biên møc là m¶t phÀn trong nh»ng nhiŒm vø cûa h†,
làm viŒc trong nh»ng thÜ viŒn nhÕ. Tôi thành thÆt hy v†ng r¢ng nó së giúp Ç« các ÇÒng nghiŒp
Çó trong công tác biên møc nguyên thûy theo Çúng tiêu chuÄn, và do Çó có th‹ Çóng góp vào viŒc
th¿c hiŒn cÖ sª d» kiŒn quÓc gia cûa h†, và, sau cùng, Çóng góp vào cÖ sª d» kiŒn cûa cä th‰
gi§i.
Tôi xin gªi l©i chào mØng chân thành Ç‰n các ÇÒng nghiŒp ViŒt Nam và chúc các bån
công tác tÓt, viŒc mà tÃt cä chúng ta ÇŠu phäi làm, Ç‹ th¿c hiŒn lí tÜªng Ki‹m Soát ThÜ TÎch Toàn
CÀu b¢ng s¿ h®p tác và tiêu chuÄn hóa.
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