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KANSALLISKIRJASTO

Miksi RDA

 Research Description and Access – kansainvälinen kuvailuohjeisto 

ja tietomalli

 Suomenkielinen käännös RDA-kuvailuohjeet ilmestyi joulukuussa 

2015

 Huomioi moniulotteiset tietoaineistot ja tiedonhakijoiden muuttuneet 

tarpeet

 Tehostaa valmiiden kuvailujen hyödyntämistä – yhteentoimivuus, 

linkitettävyys!

 Lisää kirjastometatiedon käytettävyyttä – metatiedon avaaminen 

verkossa

 Nykyaikainen kuvailuympäristö

 http://rdatoolkit.org/ - Ohjeisto käännetty englannista suomen lisäksi 

saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi ja kiinaksi (painettu)
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KANSALLISKIRJASTO

RDA-tilanne Suomessa

 Melindaan kuvailevat kirjastot tekivät 2015 kaikki päätöksen 

siirtyä RDA-ohjeiden käyttöön vuoden 2016 alusta – kuvailu 

aloitettu, tietokantojen konversiot (lähes) tehty

 Toistaiseksi entiset kirjastojärjestelmät ja MARC 21 -formaatti 

– kaikki RDA:n hienoudet eivät vielä toteudu 

 Kuvailu valmistautumista uuteen tietomalliin ja linkittämiseen

 RDA-lähikoulutuksia pidetty syksyllä 2015, nyt menossa 

Kansalliskirjaston verkkokoulutusten sarja, joka katsottavissa 

myöhemminkin

 Kuvailutyöryhmät ovat tekemässä RDA-sovellusohjeita: 

yleinen sovellusohje, MARC-formaatin sovellusohje, 

musiikkiaineiston erityisohje
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KANSALLISKIRJASTO

MARC 21 ISBD -> MARC 21 RDA -konversio

 Periaate: konvertoidaan mahdollisimman vähän, useimmat 

uudet kentät käyttöön vasta RDA-kuvailun alkaessa 

 Tärkeimmät uudet (tai päivitetyt) kentät sisältö-, media- ja 

tallennetyypit (336-338)

 Lyhenteiden avaamista ja termien muutoksia

 Musiikin esityskokoonpanojen päivittämistä

 Aikataulu: Aleph/Melinda konvertoidaan viikonloppuna 19.-

20.3., Voyager-tietokannat 21.-22.3., Axiell-tietokannat 

asteittain samaan aikaan

 Konversiot Melindasta myös takaisin ISBD-malliin, poiminnan 

oltava mahdollista myös ei-RDA-kirjastoille
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KANSALLISKIRJASTO

Kirjastojärjestelmissä huomioitavaa

 Kustantaja- ja julkaisutietojen kenttä muuttuu 260 -> 264, 

näyttöihin ja hakuihin lisättävä kenttä 264

 Sisältö-, media- ja tallennetyypit (336-338) eivät sellaisenaan 

ole yleisölle näytettävää tietoa, mutta auttavat rajauksissa ja 

erilaisissa näytöissä 

 Suhteiden näyttäminen: tekijäkenttien e-osakentässä kerrotut 

roolit, monien i-osakenttien ilmaukset (esim. Perustuu 

teokseen, Tunnetaan myös nimellä)

 Monissa kentissä mahdollisuus lisätä termin URIt -> linkit 

esim. erikielisiin käännöksiin tai auktoriteettitiedostoihin  
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KANSALLISKIRJASTO

Äänitteiden ja nuottien tekijyys

 RDA:n mukaan esittäjä voi olla päävastuullinen tekijä (100, 
110) vain

 jos esittäjä on myös säveltäjä

 jos esittäjyys on improvisointia niin, että kyseessä on teos 
(esim. jazzmusiikkiäänite)

 Erityisesti populaarimusiikissa esittäjyys on perinteisesti 
tulkittu päätekijyydeksi - > muutos kuvailuun RDA:n myötä: jos 
äänitteellä on yksi säveltäjä, se on päätekijä, usean säveltäjän 
teokset nimekkeelle, esittäjä aina 700/710-kenttään. 

 Musiikkikirjastojen yhteiskokous 14.3. käsitteli asiaa eri 
musiikinlajien ja eri kirjastojärjestelmien kannalta -> todettiin, 
että tarvitaan siirtymäaika ennen kuin järjestelmät toimivat 
uuden säännön mukaan tai asiakkaat osaavat hakea 
tietokannasta/hyllystä. Siirtymäaika määriteltiin huhtikuulle 
2017. Toistaiseksi äänitteen päätekijä voi olla esittäjä. 
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KANSALLISKIRJASTO

Esimerkki Arenasta: 1. tietueessa pääesittäjä 700-kentässä, ei näy hakunäytössä. 

2. tietueen 100-kentän esittäjä näkyy
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KANSALLISKIRJASTO

RDA-näyttö Aurorasta: 710-kentän esittäjätieto Kolmas Nainen ei näy ollenkaan. 

Tekijä-sarakkeessa näkyy äänitteen 130-kenttä.
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KANSALLISKIRJASTO

 Jotta RDA-kuvailuohjeisiin voidaan täysimääräisesti siirtyä, 

tarvitaan kirjastojärjestelmien ja kirjastojen yhteinen näkemys 

hakujen, näyttöjen, signumien ja tarratulosteiden 

muokkauksesta musiikkiaineistossa

 Aikataulut, kustannukset eri järjestelmissä?

 Tavoitteena huhtikuu 2017
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KIITOS!

RDA-sivusto 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=44237151
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