欽定大南会典事例 全 8 巻

Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ
(Trọn bộ 8 Tập)
Nhà xuất bản Thuận Hóa
19 x 27 cm
Hardcover

2007

1set(8) 定価 45,200 円+税

Đây là một công trình lịch sử có quy mô đồ sộ vào bậc nhất
trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của VN. Bộ
sách này được biên soạn rất công phu, kéo dài 12 năm (18431855). Về nội dung, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là
một bộ sách chứa đựng một khối lượng đồ sộ những kiến
thức, sử liệu chân xác, đặc biệt là về thiết chế và hoạt động
của bộ máy nhà nước VN dưới triều Nguyễn.
Bộ sách gồm 262 quyển với hơn 8.000 trang bản thảo được
dịch từ những năm đầu thập kỷ 60 và được hiệu đính hai lần. Viện Sử học và Nhà Xuất bản Thuận Hóa
ấn hành, tái bản lần thứ nhất gồm 8 tập. Sách rất cần thiết cho việc nghiên cứu, học tập về khoa học xã
hội, đặc biệt là việc nghiên cứu ứng dụng trong các bộ môn nghệ thuật khi khai thác các đề tài chính sử
thời nhà Nguyễn.

This is a monumental work of the largest scale in the treasure of ancient writing in Chinese characters.
This book is very elaborate, lasting 12 years (1843-1855). In terms of content, Kham Dai Nam is a
collection of books containing a large volume of knowledge, authentic materials, especially about the
institution and operation of the state apparatus under the Nguyen dynasty .
The book contains 262 volumes with over 8,000 manuscripts translated from the early 1960s and revised
twice. Thuan Hoa Publishing House, the first edition of 8 volumes. Books are essential for the study and
study of the social sciences, especially applied research in the arts when exploiting the major themes of
the Nguyen dynasty.
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