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Celia
pähkinänkuoressa
• OKM:n alaisuudessa toimiva saavutettavan

kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus
• Tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa

muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina,
yhteistyössä kustantajien ja kirjastojen kanssa.

• Tuottaa saavutettavaan muotoon noin 30 %
kaikesta Suomessa julkaistusta kauno- ja
tietokirjallisuudesta. Äänikirjoja valikoimassa n. 45
000. Vuodessa tuotetaan noin 1300 kirjaa, joista
noin 1000 äänikirjaa.

• Oppikirjoja saavutettavassa muodossa
peruskouluun, lukioon ja ammatillisiin opintoihin
sekä kurssikirjoja korkeakouluihin.
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Luettelointi ja
kuvailu Celiassa
• Seitsemän luetteloijaa
• Luettelointiympäristönä Aurora
• Räätälöity tietokanta omine ilmiasuineen

ja aineistolajeineen
• Suurin osa poimintaluettelointia

(Kirjastopalvelu, Melinda)
• Kauno- ja tietokirjallisuuden kuvailussa

aineistolajit eivät näy asiasanoissa, vaan
eri ilmiasuina

• Käytössä tavallisten asiasanojen lisäksi
Celian omat asiasanat, ”genret”.
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Kuvailu ja tiedonhaku
kohtaavat

• Genret: noin 60 sanaa, esim. eläm,
luon, sota, vilu, sateenkaarikirjallisuus

• Omat asiasanat on keksitty
helpottamaan asiakaspalvelua:

• Asiakaspalvelijat ovat tarvittaessa
hakuapuna
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Haku Celianetista

• Haku Celianetista on ainoa
tapa hakea ja saada Celian
aineisto esille, siksi toimiva
haku on tärkeä.

• Haun on toimittava myös
apuvälineiden, esim.
ruudunlukijan avulla.

• Kansikuvilla on merkitystä:
hakutuloksen näkymä
hahmottuu selkeämmin.
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Haku Celianetista
• Asiakastiedoissa ja haussa

on mukana tärkeänä
elementtinä aineistolajit

• Sisäänkirjautuminen
vaikuttaa hakutulokseen:

• Asiakkaan tiedoissa on
tallennettuna mitkä
aineistolajit/kirjatyypit
hänellä on käytettävissään

• Aineistolajilla voi myös
hakea

• Lainahistoria



Hakumahdollisuuksia

• Perushaku tai tarkennettu haku
• Hakusanojen katkaisu
• Mahdollista hakea monilla eri hakutermeillä
• Haku kohdistuu useisiin eri kenttiin
• Osa hakutermeistä enemmän

henkilökunnan apuna
• Mm. omat genret
• Muita kuvailussamme käytettyjä

elementtejä, joita voi käyttää haussa:
• Lukija
• Ulkoasu, esim. koskettelukirjoissa

tärkeä
• Hakutuloksen faseteista pääsee eteenpäin
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Asiakaspalvelu hakuapuna

• Asiakaspalvelusta kysytään usein apua esim.
dekkareiden tai elämäkertojen löytämiseen

• Asiakaspalvelun hakuneuvoja
– Genrehaun neuvonta, esim. dek, eläm
– Oikeiden hakukenttien käyttö

• Suosituimpia genrejä: eläm, vilu, dek, koti
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Esimerkkihaku

• Asiakas haluaa hakea
viimeaikoina ilmestyneitä
kotimaisia elämäkertoja:

– Sopiva aineistolaji
– (Asiakaspalvelu neuvoo)
– Genret: eläm koti;
– Asiasanat: elämäkerrat

(katkaisu)
– Uusimmat näkyvät tuloksessa

ensin
– Tuloksessa näkyvät myös

tuotannossa olevat kirjat,
joita voi varata

– Jatkohaku hakutulosten
fasettien kautta
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Lainaus

• Asiakas voi lainata kirjan
haluamallaan tavalla.



henriikka.kokki@celia.fi

Kiitos!
www.celia.fi


