
Kirjastopalvelu Oy



Kirjastopalvelun käytäntöjä
musiikin kuvailussa



Kuvailusta

- teemme sekä populaarimusiikin että taidemusiikin kuvailua yleisten
kirjastojen tarpeisiin

- äänitteet, nuottiaineisto, musiikin videotallenteet

- kuvailusäännöstönä RDA-säännöstö (1.9.2018 alkaen)

- osakohdeluettelointi

- kuvailukieli suomi, paitsi ruotsinkielisessä musiikkiaineistossa
(nuotit,äänitteet) kuvailukieli ruotsi

- kansallinen translitterointistandardi (SFS 4900) venäjänkielisissä
nimekkeissä

- YKL-luokitus

- Musa- ja YSA-asiasanat -> (3.6.2019 alkaen) YSO, YSO (paikat)

- SLM ja SEKO -ontologiat otettu käyttöön tammikuussa 2019

- asiasanojen ketjutus päättymässä



Äänitteet

Populaarimusiikki
- poikkeussääntö esittäjän merkitsemisestä päävastuulliseksi

populaarimusiikin äänitteissä edelleen voimassa
- pääosa pääkirjauksista esittäjällä
- pääesittäjän lisäksi kirjataan muut esittäjät huomautuskenttään 511





Äänitteet

Populaarimusiikki
- populaarimusiikin osakohteet kevennetysti Muusan poikkeusluvalla

- osakohdetietueen bibliografinen taso 7, vähimmäistaso
- osakohteiden pääkirjaus nimekkeelle, esittäjästä lisäkirjaus 7xx-
kenttään
- mukana kentät 336, 337





Taidemusiikki
- pääkirjaukset taidemusiikin äänitteissä:

- säveltäjälle, mikäli säveltäjä jokaisella kappaleella sama
- esittäjälle, mikäli säveltäjyys vaihtelee
- nimekkeelle, mikäli sekä säveltäjyys että esittäjyys vaihtelevat

- emokohteessa sisällönkuvailu yleisemmällä tasolla, osakohteessa
tarkemmalla tasolla

- emokohteeseen valitaan koko aineistoa tai pääosaa aineistosta koskevat
asiasanat

Äänitteet





Taidemusiikki
- taidemusiikin osakohteet kansallisella välitasolla

- taidemusiikissa osakohteiden pääkirjaus säveltäjälle
- osakohteet YKL-luokitetaan
- lisätään yhtenäistetyt nimekkeet aina kun muodostettavissa
- asiasanoitetaan tarpeen mukaan

(YSOn ja ketjuttamattomuuden myötä enemmän)
- lisäkirjaukset esittäjistä 7xx-kenttiin
- mukana kentät 336, 337
- soitinkokoonpanokenttä 382 lisätään osakohteelle, mikäli asiasanoitus

vaatii sitä
(YSO-muutos, aiemmin soitin osana asiasanaketjua)

Äänitteet





Nuottiaineisto

- nuottien kuvailussa noudatetaan RDA-säännöstöä pääsanan valinnassa
- pääkirjaus säveltäjälle, mikäli vähintään yksi säveltäjistä esiintyy

säveltäjäkirjauksena jokaisella kappaleella
(myös muita säveltäjäkirjauksia saa esiintyä)

- pääkirjaus nimekkeelle, mikäli säveltäjyys vaihtelee
- populaarimusiikissa esittäjästä lisäkirjaus 6xx-kenttään, suhdetermillä

“esittäjä”
- jos esittäjä mainitaan populaarimusiikin nuottiaineiston nimiösivulla,

esittäjän nimi voidaan tulkita nimekkeen osaksi.

245 00 |a Sweetener : |b Ariana Grande : piano, vocal, guitar.





- populaarimusiikin osakohteet kevennetysti Muusan poikkeusluvalla
- mikäli esittäjä mainitaan, osakohteiden pääkirjaus nimekkeelle,
esittäjästä lisäkirjaus 7xx-kenttään
- mikäli esittäjää ei mainita, osakohteiden pääkirjaus säveltäjälle
- mukana kentät 336, 337, nuottiaineiston muoto 348 sekä
nuottikirjoituksen tyyppi 546
- soitinkokoonpanokenttä 382 lisätään osakohteelle, mikäli tieto poikkeaa
emotietueesta tai asiasanoitus vaatii sitä

Nuottiaineisto





Taidemusiikki
- pääkirjaukset taidemusiikin nuottijulkaisuissa:

- säveltäjälle, mikäli säveltäjä jokaisella kappaleella sama
- kokoavalle nimekkeelle, mikäli säveltäjyys vaihtelee

- viimeaikaisia muutoksia kuvailussa:
- stemmojen merkitseminen omaan 300-kenttäänsä

300 __ |a 1 partituuri (30 sivua)
300 __ |a 1 stemma (4 sivua)

- teoksen sävellysvuoden merkitseminen 045-kentän sijasta kenttään 046
046 __ |k 2018  |l 2019

Nuottiaineisto





- taidemusiikin osakohteet kansallisella välitasolla
- taidemusiikissa osakohteiden pääkirjaus säveltäjälle
- osakohteet YKL-luokitetaan
- lisätään yhtenäistetyt nimekkeet aina kun muodostettavissa
- mukana kentät 336, 337, nuottiaineiston muoto 348 sekä

nuottikirjoituksen tyyppi 546
- soitinkokoonpanokenttä 382 lisätään osakohteelle, mikäli tieto poikkeaa

emotietueesta tai asiasanoitus vaatii sitä
- asiasanoitetaan tarpeen mukaan

Nuottiaineisto





- Kirjastopalvelu ottaa YSOn käyttöön kesäkuun alussa
- vaikutukset musiikin tietueisiin:

370 -> termien rakenne ja sanaston lähde muuttuvat
382 -> soitintermit (puretaan asiasanaketjuista)
388 -> sanaston lähde muuttuu; aikamääreet ilman linkityksiä
650 -> termit ja sanaston lähde muuttuvat
655 -> sanaston lähde muuttuu

YSOn käyttöönotto



-asiasanojen ketjutus puretaan

655 _7 |a rock |z Suomi |y 1980-luku |2 musa
->
370 __ |g Suomi |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
388 1_ |a 1980-luku |2 yso/fin
655 _7 |a rock |2 slm/fin |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1186

655 _7 |a jazz |x piano |2 musa
->
382 11 |a piano |n 1 |s 1 |2 seko
655 _7 |a jazz |2 slm/fin |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s641

YSOn käyttöönotto



-asiasanojen ketjutus puretaan

655 _7 |a jazz |z Sverige |y 2010-talet |2 cilla
->
370 __ |g Sverige |2 yso/swe |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94383
388 1_ |a 1980-talet |2 yso/swe
655 _7 |a jazz |2 slm/swe |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s641

YSOn käyttöönotto



- musiikin AV-aineiston kuvailussa on päätetty valtakunnallisesti siirtyä
noudattamaan Kumean laatimaa kuvailuohjetta Videotallenteiden RDA-
kuvailusta

- hakutieto tullaan muodostamaan tallennetun esityksen nimekkeestä,
eivätkä säveltäjä tai esittäjä voi enää saada pääkirjausta

- RDA-säännöstön mukaisesti kuvaillaan taltioitua esitystä, jonka
perustuminen sävellettyyn musiikkiteokseen ilmaistaan tietueessa 700-
kentässä. Populaarimusiikin taltioinneissa esittäjä merkitään 700/710-
kenttiin

- Kirjastopalvelun tietueissa toistaiseksi pääkirjaus populaarimusiikissa esittäjälle
ja taidemusiikissa säveltäjälle vanhaan tapaan

Musiikin AV-aineisto

https://www.kiwi.fi/display/kumea/Videotallenteiden+RDA-kuvailuohje




- musiikin av-aineiston osakohteet
- pääkirjaus säveltäjälle sekä populaari- että taidemusiikissa, mikäli

säveltäjyys selviää julkaisusta
- mahdollisuuksien mukaan kaikki säveltäjät merkitään
- esittäjistä lisäkirjaukset 7xx-kenttiin

Musiikin AV-aineisto





Tuleva käytäntö:
Esimerkki: videotaltiointi Tšaikovskin oopperasta:
084 __ |a 78.351 |2 ykl
130 __ |a Pique Dame
245 10 |a Pique Dame / |c Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
300 __ |a 2 DVD-videolevyä (181 min) : |b värillinen, ääni + |e 1 tekstiliite (17
sivua)
700 12 |i Sisältää (teos): |a Tšaikovski, Pjotr, |e säveltäjä. |t Pikovaja dama, |n
op68.

Esimerkki: konserttitaltionti:
084 __ |a 78.89112 |2 ykl
130 __ |a All one tonight
245 10 |a All one tonight : |b live at The Royal Albert Hall / |c Marillion.
300 __ |a 2 Blu-ray-videolevyä (2 h 30 min) : |b värillinen, ääni
710 2_ |a Marillion, |e esittäjä.

Musiikin AV-aineiston kuvailun muutos



- RDA-säännöstön soveltaminen jatkuvassa muutosliikkeessä, seuraavaksi uusi
RDA ja sen sovelluskäytännöt

- Mitkä ovat yleisten kirjastojen järjestelmävalmiudet uusien RDA-kenttien
käyttöönottoon?

- hyllypaikan merkitys kirjaston käyttäjälle; selailukäytön mahdollistaminen
- kuvailijan mielessä tietueen loppukäyttäjät: tiedonhaun ammattilaiset ja

kirjastojen asiakkaat

RDA musiikin kuvailussa


