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LÎch Sº Và S¿ Sº Døng HiŒn Nay
HŒ ThÓng Phân loåi ThÆp Phân Dewey (vi‰t t¡t là DDC cûa nhóm ch» Dewey Decimal
Classification System trong ti‰ng Anh hay HTPLTPD, hay Bäng (Khung) Phân Loåi DDC trong
ti‰ng ViŒt) là m¶t công cø dùng Ç‹ s¡p x‰p cho có hŒ thÓng các tri thÙc cûa con ngÜ©i. Nó Çã
ÇÜ®c liên tøc tu chÌnh Ç‹ theo kÎp Çà ti‰n tri‹n cûa tri thÙc. HŒ thÓng này Çã do ông Melvil Dewey
sáng lÆp næm 1873 và ÇÜ®c xuÃt bän lÀn ÇÀu vào næm 1876. Khung Phân Loåi Dewey Çã ÇÜ®c
nhà Forest Press xuÃt bän, và vào næm 1988 nhà xuÃt bän này trª thành m¶t ÇÖn vÎ cûa HŒ
ThÓng OCLC, Online Computer Library Center, Inc.
HŒ ThÓng Phân Loåi thÆp Phân Dewey là hŒ thÓng phân loåi thÜ liŒu ÇÜ®c sº døng r¶ng rãi nhÃt
trên th‰ gi§i. ñã có trên 135 quÓc gia sº døng và nó Çã ÇÜ®c dÎch sang 30 thÙ ti‰ng. Nh»ng bän
dÎch Çang ÇÜ®c ti‰n hành gÀn Çây hay Çã hoàn tÃt bao gÒm các bän ti‰ng Á RÆp, Trung Hoa,
Pháp, Hy Låp, Do Thái, Ý, Ba TÜ, Nga, Tây Ban Nha và Th° Nhï Kÿ. Tåi Hoa Kÿ, các thÜ viŒn sº
døng Khung DDC bao gÒm : 95% t°ng sÓ các thÜ viŒn công c¶ng và thÜ viŒn h†c ÇÜ©ng, 25% các
thÜ viŒn Çåi h†c và 20% các thÜ viŒn chuyên ngành. Thêm vào Çó, hŒ thÓng này còn ÇÜ®c sº
døng vào nh»ng møc Çích khác, ch£ng hån nhÜ viŒc dùng nó làm m¶t công cø Ç‹ dò tìm tài liŒu
trên các trang ÇiŒn tº trong hŒ thÓng mång lÜ§i thông tin toàn cÀu (World Wide Web).
Nh»ng sÓ phân loåi cûa Khung PLDDC Çã ÇÜ®c ÇÜa vào nh»ng kš løc thÜ tÎch (hay bi‹u ghi thÜ
møc) máy Ç†c ÇÜ®c (MARC: MAchine-Readable-Cataloging records) tåi ThÜ ViŒn QuÓc H¶i Hoa
Kÿ (Library of Congress) và Çã ÇÜ®c phân phÓi Ç‰n các thÜ viŒn khác b¢ng nh»ng phÜÖng tiŒn
truyŠn thông dùng máy ÇiŒn toán, d» kiŒn vŠ Biên Møc Trong Khi XuÃt Bän (Cataloging-InPublication = CIP), hay thÈ thÜ møc (hay phi‰u møc løc) do ThÜ ViŒn QuÓc H¶i Hoa Kÿ sän xuÃt.
Nh»ng sÓ PLTPD Çã ÇÜ®c ghi trên nh»ng kš løc thÜ tÎch (hay bi‹u ghi thÜ møc) theo khuôn thÙc
MARC do nhiŠu nÜ§c phát hành trên kh¡p th‰ gi§i, và nó ÇÜ®c dùng trong các thÜ tÎch quÓc gia
(hay thÜ møc quÓc gia) cûa các nÜ§c nhÜ Úc, Botswana, Ba Tây (Brazil), Gia Nã ñåi, Iceland, ƒn
ñ¶, Indonesia, Ý, Namibia, Tân Tây Lan, Na Uy, HÒi QuÓc, Papua New Guinea, Phi LuÆt Tân,
Nam Phi, Th° Nhï Kÿ, VÜÖng quÓc Anh, Venezuela, Zimbabwe, và nhiŠu nÜ§c khác. NhiŠu công
ty tiŒn ích thÜ tÎch (hay mång thÜ møc) (bibliographic utilities) và trung tâm cung cÃp dÎch vø thÜ
tÎch (thÜ møc) khác nhau Çã làm cho sÓ phân loåi cûa HTPLD ÇÜ®c ph° cÆp trong các thÜ viŒn
qua dÎch vø truy cÆp thông tin tåi tuy‰n, nh»ng sän phÄm ÇiŒn tº hay Ãn phÄm, và nh»ng thÈ thÜ
møc (hay phi‰u møc løc).
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Phát Tri‹n
Væn phòng cûa Ñy Ban Biên Soån Bäng Phân Loåi Dewey ÇÜ®c Ç¥t ngay tåi Phân B¶ ñ¥c Trách
vŠ Bäng Phân Loåi ThÆp Phân cûa ThÜ ViŒn QuÓc H¶i Hoa Kÿ, tåi Çây hàng næm nh»ng chuyên
gia vŠ phân loåi Çã cung Ùng hÖn 110.000 sÓ PLTPD cho nh»ng tài liŒu ÇÜ®c ThÜ ViŒn này làm
biên møc. ViŒc Ç¥t Væn phòng cûa Ñy Ban này tåi Phân B¶ nói trên trong ThÜ ViŒn QuÓc H¶i Hoa
Kÿ giúp cho các thành viên cûa Ñy Ban nhÆn bi‰t ÇÜ®c nh»ng khuynh hÜ§ng n¢m trong nh»ng tài
liŒu ÇÜ®c xuÃt bän Ç‹ có th‹ du nhÆp chúng vào viŒc thi‰t lÆp thêm sÓ cho Bäng Phân Loåi này.
Nh»ng thành viên cûa Ñy Ban chuÄn bÎ nh»ng bäng ÇŠ nghÎ sºa Ç°i và mª r¶ng vŠ phân loåi, rÒi
chuy‹n nh»ng thÙ này Ç‰n Ñy Ban ñ¥c Trách VŠ Chính Sách Thi‰t LÆp SÓ ThÆp Phân Dewey
(EPC = Decimal Classification Editorial Policy Committee) Ç‹ ÇÜ®c duyŒt xét và ÇŠ nghÎ thi hành.
Ñy Ban EPC nói trên là m¶t Ñy Ban quÓc t‰ gÒm có 10 Ñy viên. H† có nhiŒm vø cÓ vÃn nh»ng
nhà chû biên và nhà xuÃt bän OCLC Forest Press vŠ nh»ng vÃn ÇŠ liên hŒ Ç‰n nh»ng thay Ç°i,
nh»ng sáng ki‰n m§i, và s¿ phát tri‹n t°ng quát cûa Khung PL DDC. Ñy Ban này bao gÒm nh»ng
Çåi bi‹u cûa OCLC Forest Press, H¶i ThÜ ViŒn Hoa Kÿ, ThÜ ViŒn QuÓc H¶i Hoa Kÿ và H¶i ThÜ
ViŒn Anh quÓc. Ñy Ban này bày tÕ nh»ng mÓi quan tâm cûa nh»ng ngÜ©i sº døng Khung PL
DDC; nh»ng Çåi bi‹u này là nh»ng ngÜ©i thu¶c các thÜ viŒn công c¶ng, thÜ viŒn chuyên ngành,
thÜ viŒn Çåi h†c và các trÜ©ng thÜ viŒn.

ƒn Bän
Bäng Phân Loåi ThÆp Phân Dewey (Khung DDC) ÇÜ®c xuÃt bän thành hai Ãn bän khác nhau: m¶t
Ãn bän ÇÀy Çû và m¶t Ãn bän rút ng¡n. ƒn bän rút ng¡n dành cho các thÜ viŒn có khoäng trên
dÜ§i 20.000 quy‹n. Khung DDC ÇÜ®c cÆp nhÆt hoá trong khoäng th©i gian gi»a hai Ãn bän k‰ ti‰p
b¢ng nh»ng bäng phø Çính và sºa Ç°i ÇÜ®c xuÃt bän dÜ§i nhan ÇŠ Dewey Decimal Classification,
Additions, Notes and Decisions (DC&).
ƒn bän ÇÀy Çû cÛng ÇÜ®c xuÃt bän dÜ§i dång ÇiŒn tº, Dewey for Windows. Nh»ng thông báo thay
Ç°i có trong trong sách DC& cÛng Çã ÇÜ®c cÆp nhÆt và du nhÆp vào Çïa Dewey for Windows này.

CÃu Trúc Và Kš HiŒu
Trong Khung DDC nh»ng môn loåi cæn bän ÇÜ®c s¡p x‰p theo nh»ng ngành ki‰n thÙc hay b¶
môn (hay ngành h†c). Trong bÆc cao nhÃt cûa Khung DDC, nó ÇÜ®c phân chia ra làm mÜ©i môn
loåi chính, bao gÒm tÃt cä tri thÙc cûa con ngÜ©i. M‡i m¶t môn loåi chính låi ÇÜ®c phân chia thành
mÜ©i phân møc và m‡i phân møc låi chia thành nh»ng Çoån (có khi nh»ng sÓ có trong nh»ng
phân møc và nh»ng Çoån chÜa ÇÜ®c dùng Ç‰n). Sau Çây là ba bän Tóm LÜ®c cûa Khung DDC.

Bän Tóm LÜ®c thÙ nhÃt bao gÒm mÜ©i môn loåi chính . SÓ vÎ (hay con sÓ (digit)) ÇÀu tiên có trong
m‡I cøm sÓ gÒm ba sÓ vÎ (con sÓ) ÇÜ®c bi‹u hiŒn môn loåi chính. Thí dø, 500 [sÓ 5 trong ba sÓ vÎ
(con sÓ) 500] bi‹u hiŒn ngành khoa h†c t¿ nhiên và toán h†c.
Bän Tóm LÜ®c thÙ hai bao gÒm m¶t træm phân møc. SÓ vÎ (con sÓ) thÙ hai cûa cøm sÓ có ba sÓ vÎ
00 [sÓ 0 ÇÙng hàng thÙ hai sát ngay sÓ vÎ (con sÓ)
(con sÓ) ÇÜ®c th‹ hiŒn cho phân møc. Thí dø, 50
5 trong ba sÓ vÎ (con sÓ) 500] ÇÜ®c dùng cho nh»ng tác phÄm t°ng quát vŠ khoa h†c, 51
10 cho
toán h†c, 52
20 cho thiên væn h†c, và 53
30 cho vÆt lš.
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Bän Tóm LÜ®c thÙ ba bao gÒm m¶t ngàn Çoån. SÓ vÎ (con sÓ) thÙ ba cûa cøm sÓ có ba sÓ vÎ (con
0 [sÓ 0 ÇÙng hàng thÙ ba trong ba sÓ vÎ (con sÓ) 530]
sÓ) ÇÜ®c th‹ hiŒn cho Çoån. NhÜ vÆy, 530
ÇÜ®c dùng cho nh»ng tác phÄm t°ng quát vŠ vÆt lš, 531
1 cho cÖ h†c c° Çi‹n, 532
2 cho cÖ h†c chÃt
lÕng, 533
3 cho cÖ h†c khí.
SÓ Á RÆp ÇÜ®c dùng Ç‹ tÜ®ng trÜng cho m‡i môn loåi cûa Khung DDC. M¶t dÃu chÃm thÆp phân
ÇÜ®c Ç¥t ngay sau sÓ vÎ (con sÓ) thÙ ba cûa sÓ môn loåi, ti‰p theo sau là viŒc phân møc theo lÓi
thÆp phân [phân chia theo mÜ©i] Ç‹ ÇÎnh Ç‰n mÙc Ç¥c thù cÀn có cûa s¿ phân loåi.
M¶t ÇŠ møc [hay ÇŠ tài, môn loåi] có th‹ xuÃt hiŒn trong nhiŠu ngành ki‰n thÙc.Thí dø, ''y phøc'' có
nhiŠu khía cånh có th‹ cho vào nhiŠu ngành ki‰n thÙc. nh hÜªng vŠ khía cånh tâm lš cûa ''y
phøc'' thu¶c vŠ sÓ phân loåi 155.95 nhÜ là m¶t thành phÀn cûa ngành Tâm lš h†c; phong tøc liên
hŒ Ç‰n ''y phøc'' låi ÇÜ®c cho vào sÓ 391 nhÜ là m¶t thành phÀn cûa Phong tøc; và y phøc trong
nghïa cûa th©i trang låi ÇÜ®c cho sÓ 746.92 nhÜ là m¶t thành phÀn cûa MÏ thuÆt h†c.

HŒ CÃp (hay HŒ Phân CÃp)
HŒ cÃp trong Khung DDC ÇÜ®c bi‹u hiŒn qua cÃu trúc và kš hiŒu. HŒ cÃp theo cÃu trúc (structural
hierarchy) có nghïa là tÃt cä các ÇŠ tài (ngoài 10 loåi chính) ÇÜ®c coi nhÜ thu¶c vŠ nh»ng ÇŠ tài
r¶ng hÖn ª trên chúng. BÃt cÙ ghi chú nào liên hŒ Ç‰n bän chÃt cûa m¶t môn loåi ÇÜ®c xem là
Çúng cho tÃt cä nh»ng môn loåi phø, k‹ cä nh»ng ÇŠ tài phø thu¶c cûa nh»ng sÓ ÇÒng Ç£ng.
HŒ cÃp theo kš hiŒu (notational hierarchy) ÇÜ®c bi‹u hiŒn b¢ng chiŠu dài cûa kš hiŒu. Nh»ng sÓ
có trong bÃt cÙ cÃp bÆc nào thÜ©ng ÇÜ®c coi là phø thu¶c cho m¶t loåi mà kš hiŒu ÇÜ®c dùng có
m¶t sÓ vÎ ng¡n hÖn; hay ÇÜ®c coi là ÇÒng Ç£ng v§i m¶t loåi mà kš hiŒu có cùng sÓ vÎ nhÜ nhau; và
ÇÜ®c coi là cao hÖn ÇÓi v§i m¶t loåi mà kš hiŒu sÓ có m¶t hay nhiŠu sÓ vÎ dài hÖn. Nh»ng sÓ vÎ
ÇÜ®c gåch dÜ§i có trong nh»ng thí dø dÜ§i Çây ÇÜ®c bi‹u hiŒn cho hŒ cÃp theo kš hiŒu:
600 KÏ thuÆt (Khoa h†c Ùng døng)
630
63 Nông nghiŒp và nh»ng kÏ thuÆt liên hŒ
636 NghŠ chæn nuôi gia súc
636.7 Chó
636.8 Mèo
NhÜ vÆy ta thÃy là ''chó'' và ''mèo'' có tính Ç¥c thù hÖn (nghïa là phø thu¶c vào) NghŠ chæn nuôi
gia súc; chúng có tính Ç¥c thù ngang nhau (nghïa là ÇÒng Ç£ng); và ''NghŠ chæn nuôi gia súc'' có
tính kém Ç¥c thù hÖn (nghïa là cao hÖn) ''chó'' và ''mèo''.
ñôi khi, m¶t vài dÃu hiŒu khác cÛng có th‹ ÇÜ®c dùng Ç‹ bi‹u hiŒn cho hŒ cÃp m¶t khi hŒ cÃp này
không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c qua nh»ng kš hiŒu. Các mÓi liên hŒ gi»a nh»ng ÇŠ tài Çã vi phåm quy
t¡c làm hŒ cÃp theo kš hiŒu ÇÜ®c chÌ rõ b¢ng nh»ng tiêu ÇŠ, nh»ng ghi chú và nh»ng ti‹u dÅn Ç¥c
biŒt.
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S¿ S¡p X‰p Cûa HŒ ThÓng Phân Loåi ThÆp Phân Dewey
ƒn bän thÙ 21 cûa Khung DDC gÒm có 9 phÀn chính ÇÜ®c in trong 4 quy‹n nhÜ sau Çây:
Quy‹n sÓ 1:
A) Nh»ng ñ¥c TrÜng M§i: Giäi thích sÖ lÜ®c vŠ nh»ng Ç¥c trÜng cùng nh»ng thay Ç°i m§i cûa Ãn
bän 21.
B) L©i Gi§i ThiŒu : Mô tä Khung DDC và cách sº døng
C) Bäng ThuÆt Ng»: ÇÎnh nghïa ng¡n vŠ nh»ng thuÆt ng» dùng trong Khung DDC
D) Bäng DÅn Møc (ChÌ Møc) VŠ L©i Gi§i ThiŒu và Bäng ThuÆt Ng»
E) Nh»ng Bäng Kš HiŒu: BÄy bäng kš hiŒu có th‹ dùng Ç‹ thêm vào nh»ng sÓ phân loåi Ç‹ cung
cÃp nh»ng sÓ cø th‹ hÖn:
Bäng 1: Bäng Ti‹u Phân Møc Tiêu ChuÄn
Bäng 2: Bäng Ti‹u Phân Møc Các Vùng ñÎa DÜ, Nh»ng Th©i Kÿ LÎch Sº, Nh»ng Nhân VÆt
Bäng 3: Ti‹u Phân Møc VŠ MÏ ThuÆt, Các NŠn Væn H†c, Các Hình ThÙc Væn H†c
Bäng 3-A: Ti‹u Phân Møc VŠ Nh»ng Tác PhÄm Cûa Tác Giä Cá Nhân, hay Nói VŠ Các Tác Giä
Cá Nhân
Bäng 3-B: Ti‹u Phân Møc VŠ Nh»ng Tác PhÄm Cûa M¶t Hay NhiŠu Tác Giä Cá Nhân Hay Nói VŠ
M¶t Hay NhiŠu Tác Giä Cá Nhân
Bäng 3-C: Kš HiŒu dùng Ç‹ thêm vào nh»ng cÃu trúc có s¤n ÇÜ®c chÌ dÅn trong Bäng 3-B, nh»ng
sÓ phân loåi 700.4, 791.4, 808-809
Bäng 4: Ti‹u Phân Møc cûa nh»ng ngôn ng» và nh»ng ng» t¶c (language families)
Bäng 5: Nhóm Chûng t¶c, S¡c t¶c và Dân t¶c
Bäng 6: Nh»ng Ngôn Ng»
Bäng 7: Nh»ng Nhóm Nhân VÆt
Ngoåi trØ kš hiŒu có trong Bäng sÓ 1 (có th‹ dùng Ç‹ thêm vào bÃt cÙ sÓ phân loåi nào n‰u không
có l©i chÌ dÅn trái ngÜ®c ÇÜ®c ghi trong Bäng Phân Loåi hay Bäng Ti‹u Phân Møc), các kš hiŒu
trong các Bäng này chÌ có th‹ dùng Ç‹ thêm vào các sÓ phân loåi n‰u có ghi chú chÌ dÅn.
F) Nh»ng danh sách dùng Ç‹ so sánh gi»a nh»ng Ãn bän trÜ§c Çây v§i nh»ng Ãn bän m§i : Bäng
Chuy‹n Vùng và Bäng Rút Ng¡n SÓ Phân Loåi; Bäng So Sánh và Bäng TÜÖng ñÜÖng; Bäng
SÓ ñÜ®c Dùng Låi.
Quy‹n sÓ 2 và 3:
G) Bäng Phân Loåi: S¿ s¡p x‰p tri thÙc tØ sÓ 000-999

4

Quy‹n sÓ 4:
H) Bäng DÅn Møc Liên HŒ: m¶t danh sách ÇŠ møc x‰p theo mÅu t¿ (ch» cái) [La-tinh] v§i nh»ng
ngành ki‰n thÙc trong Çó chúng ÇÜ®c ti‹u phân theo mÅu t¿ (ch» cái) [La-tinh] dÜ§i m¶t ti‹u
dÅn.
I)

CÄm Nang: M¶t Bäng chÌ dÅn viŒc phân loåi cho nh»ng phÀn khó, thông tin vŠ nh»ng sÓ phân
loåi m§i, và giäi thích vŠ nh»ng chính sách và th¿c hành cûa Phân B¶ ñ¥c Trách VŠ Bäng
Phân Loåi ThÆp Phân cûa ThÜ ViŒn QuÓc H¶i Hoa Kÿ. Thông tin có trong CÄm Nang này
ÇÜ®c x‰p Ç¥t theo nh»ng sÓ phân loåi có trong nh»ng bäng ti‹u phân møc và nh»ng bäng sÓ
phân loåi.

Nh»ng Ti‹u DÅn
Nh»ng ti‹u dÅn trong Bäng Phân Loåi và Bäng Ti‹u Phân Møc gÒm có SÓ Phân Loåi ThÆp Phân
Dewey x‰p theo nh»ng c¶t sÓ (c¶t này n¢m trên lŠ trái cûa sách), và tiêu ÇŠ dùng Ç‹ mô tä loåi
mà sÓ phân loåi này tÜ®ng trÜng cho, và thÜ©ng có thêm m¶t hay nhiŠu ghi chú. TÃt cä nh»ng ti‹u
dÅn (nh»ng sÓ, nh»ng tiêu ÇŠ, và nh»ng ghi chú) cÀn phäi ÇÜ®c Ç†c trong ng» cänh vŠ hŒ cÃp cûa
Khung PL DDC.
Ba sÓ vÎ (con sÓ) ÇÀu cûa nh»ng sÓ phân loåi (nh»ng loåi chính, nh»ng phân møc, và nh»ng
Çoån) chÌ ÇÜ®c xuÃt hiŒn có m¶t lÀn trong Bäng c¶t sÓ, khi nó ÇÜ®c sº døng lÀn ÇÀu. Chúng ÇÜ®c
ghi låi trên phÀn ÇÀu cûa tØng trang khi nh»ng ti‹u phân møc cûa chúng Çang ÇÜ®c ti‰p tøc nói
Ç‰n. Nh»ng sÓ phø thu¶c ÇÜ®c xuÃt hiŒn trong Bäng c¶t sÓ, b¡t ÇÀu b¢ng dÃu chÃm thÆp phân,
và ba sÓ vÎ (con sÓ) cûa sÓ phân loåi ÇÜ®c hi‹u ngÀm là có ghi tåi Çây.

Các Ch†n L¿a NhiŒm Ý
Các con sÓ và các ghi chú có trong ngo¥c ÇÖn cung cÃp các ch†n l¿a Çi ra ngoài cách th¿c hành
theo tiêu chuÄn. Các l¿a ch†n này giúp cho Bäng Phân Loåi có th‹ thÕa mãn ÇÜ®c nh»ng nhu cÀu
bên ngoài møc tiêu cûa Ãn bän Anh ng» tiêu chuÄn.

Nh»ng SÓ Không Dùng ñ‰n
Nh»ng sÓ Ç¥t trong dÃu ngo¥c vuông th‹ hiŒn cho nh»ng ÇŠ tài Çã ÇÜ®c thuyên chuy‹n hay
không dùng n»a, hay chÜa ÇÜ®c dùng. Nh»ng dÃu ngo¥c vuông cÛng ÇÜ®c dùng cho nh»ng quan
niŒm vŠ ti‹u phân møc th‹ hiŒn tåi m¶t vÎ trí khác. Không ÇÜ®c dùng nh»ng sÓ Ç¥t trong dÃu
ngo¥c vuông.

Cách Xây D¿ng Các SÓ Phân Loåi
ChÌ có m¶t phÀn nhÕ cûa nh»ng sÓ có th‹ ÇÜ®c cÃu tåo theo lÓi thÆp phân Dewey ÇÜ®c in ra trong
các bäng sÓ phân loåi. Phân loåi viên thÜ©ng nhÆn ra r¢ng Ç‹ có th‹ có ÇÜ®c m¶t sÓ phân loåi
diÍn tä chính xác n¶i dung cûa m¶t tác phÄm, h† cÀn phäi cÃu tåo (t°ng h®p) ra m¶t sÓ không có
in s¤n trong các bäng phân loåi. Có bÓn nguÒn cung cÃp kš hiŒu tØ Çó các sÓ có th‹ ÇÜ®c t°ng
h®p là: (A) Bäng sÓ 1 Ti‹u Phân Møc Tiêu ChuÄn; (B) Các bäng 2-7; (C) Nh»ng phÀn khác cûa
Bäng Phân Loåi; và (D) Bäng thêm vào bäng sÓ phân loåi. Nh»ng sÓ ÇÜ®c xây d¿ng này chÌ có
th‹ b¡t nguÒn tØ nh»ng chÌ dÅn có s¤n trong Bäng Phân Loåi (trØ trÜ©ng h®p thêm vào sÓ phân
loåi tiêu chuÄn, nó có th‹ ÇÜ®c thêm vào ª bÃt cÙ nÖi nào trong bäng phân loåi trØ trÜ©ng h®p có
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nh»ng chÌ dÅn trái ngÜ®c). S¿ xây d¿ng sÓ ÇÜ®c b¡t ÇÀu b¢ng m¶t sÓ cæn bän (luôn luôn ÇÜ®c xác
nhÆn tåi nÖi ghi nh»ng chÌ dÅn) Ç‹ tØ Çó sÓ ÇÜ®c thêm vào.

Chi Ti‰t CÀn Bi‰t Thêm
N‰u bån cÀn thêm chi ti‰t vŠ HŒ ThÓng Phân Loåi ThÆp Phân Dewey, xin tham khäo nÖi L©i Gi§i
ThiŒu trong Quy‹n sÓ 1 cûa Ãn bän thÙ 21 (hay L©i Gi§i ThiŒu cûa Ãn bän tr¿c tuy‰n ÇiŒn toán).
Ngoài ra, bån có th‹ xem phÀn thäo luÆn thâm sâu hÖn vŠ Bäng Phân Loåi Dewey qua cuÓn
sách có nhan ÇŠ Dewey Decimal Classification: A Practical Guide, Ãn bän thÙ 2, cûa các tác giä
Lois Mai Chan, John P. Comaromi, Joan S. Mitchell, và Mohinder P. Satija (Albany, N.Y.: OCLC
Forest Press, 1996).
Gi§i ThiŒu Mª R¶ng VŠ Khung Phân Loåi ThÆp Phân Dewey
(c) 1996 OCLC Online Computer Library Center, Inc.
Sº døng tài liŒu này phäi có phép cûa OCLC Online Computer Library Center, Inc.
OCLC Online Computer Library Center, Inc. gi» tr†n bän quyŠn tác giä. Không m¶t phÀn nào cûa
tác phÄm này có th‹ in låi, tàng tr» trong m¶t hŒ thÓng ÇiŒn tº, hay truyŠn Çåt, dÜ§i bÃt cÙ hình
thÙc hay phÜÖng tiŒn truyŠn thông nào, nhÜ ÇiŒn tº, cÖ h†c, sao chép, ghi bæng hay bÃt cÙ
phÜÖng tiŒn nào khác, mà không ÇÜ®c phép trÜ§c trên giÃy t© tØ nhà xuÃt bän OCLC.
Expanded Introduction to the Dewey Decimal Classification
(c)1996 OCLC Online Computer Library Center, Inc.
Used with Permission.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior written permission of OCLC .
________
Ghi Chú:
1 Bài này do Phåm ThÎ LŒ-HÜÖng và Lâm Vïnh Th‰ (thành viên cûa LEAF-VN (http://www.leafvn.org)) chuy‹n dÎch sang ViŒt ng», tØ bän gÓc Anh ng» "About DDC : Expanded Introduction to
the Dewey Decimal Classification" (http://www.oclc.org/oclc/fp/about/expand.htm), v§i s¿ chÃp
thuÆn cûa OCLC Forest Press. (Translated into Vietnamese by Pham Thi Le-Huong and Lam
Vinh-The (members of LEAF-VN (http://http://www.leaf-vn.org)), with permission from OCLC
Forest Press, from "About DDC: Expanded Introduction to the Dewey Decimal Classification"
(http://www.oclc.org/oclc/fp/about/expand.htm)
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