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Sách - Yêu cầu chung 

Book - General requirements 
 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung đối với sách, bao gồm giấy in sách, khuôn khổ sách, trình 

bày nội dung sách, in sách và gia công sách.  

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho sách in, không áp dụng cho sách điện tử.  

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 1270:2008 (ISO 536:1995), Giấy và các tông - Xác định định lượng; 

TCVN 1865:2007 (ISO 2470:1999), Giấy các tông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuyếch tán 

xanh (độ trắng ISO); 

TCVN 6728:2007 (ISO 2471:1998), Giấy và các tông - Xác định độ đục. 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1 Sách (book) 

Sản phẩm gồm nhiều trang giấy, trên đó in những ký hiệu, hình ảnh, ký tự (chữ, số), biểu tượng thể 

hiện một chủ đề, nội dung được đóng lại thành tập có đánh số trang theo thứ tự có nghĩa và được ấn 

hành theo quy định của Luật Xuất bản. 

3.2  Bìa sách (book cover) 

Tờ giấy dày hoặc vật thay cho tờ giấy dày đóng ngoài của cuốn sách. Bìa sách bao gồm 4 trang (4 

mặt) theo phân cách từ gáy sách gọi là bìa 1, bìa 2, bìa 3 và bìa 4, trên đó thường in các thông tin cơ 

bản về sách. 

3.3  Bìa lót (half-title page) 

Trang đầu tiên của phần ruột sách mà trên đó thường chỉ ghi mỗi tên sách và không đánh số trang. 

Tùy theo từng loại sách và tùy theo sự chẵn, lẻ của tay sách mà có thể có hay không có trang bìa lót. 

3.4  Trang tên sách (title page) 
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