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Musiikkiaineisto Melindassa

 Melindassa nyt yli 15 miljoonaa tietuetta, joista 
osakohteita noin puolet

 Kaikkien kirjastojen musiikkikirjallisuus ja sarja-
aineistot

 Musiikkilehtien ja –kirjojen artikkeliaineistoa lähinnä 
Arto-tietokannasta

 Yleisten kirjastojen ja amk-kirjastojen äänitteet, 
nuottijulkaisut ja musiikkivideot

 Vapaakappalekirjastojen nuottijulkaisuja – usein 
kirjaksi luetteloituina

 Vaihtelevasti äänitteitä ja musiikkivideoita eri 
yliopistokirjastoista

 Kansallisdiskografia Viola aloitti kuvailun kesäkuussa
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Asteri – auktoriteettitietokanta

 Melindassa käytössä Asteri-auktoriteettitietokanta

 Nyt kuvailijoiden käytössä ja Melindan omassa 
hakuliittymässä

 Ontologiat YSO (suomi ja ruotsi), SLM, SEKO

 Kansalliskirjaston ja muutamien muiden 
tiedontuottajien yhteisön- ja henkilönnimet

 Ontologiat ja yhteisönnimet

kaikkien käytössä Finton kautta, 

henkilöt tulossa
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Violan aineistot Melindassa

 Ajettu Melindan osakohteiden pohjaksi toukokuussa 

2014 Kansalliskokoelman nuotit

 GMC:n aineistot siirretty Violasta Melindaan syksyllä 

2018

 Musiikkiarkiston aineistot siirretty keväällä 2019

 Violan Kansalliskokoelman nuotit ja äänitteet touko-

kesäkuussa 2019

 Yhteisöauktoriteetit ja suurin osa 

henkilöauktoriteeteista siirretty Asteriin, 

teosauktoriteetit tulossa
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Kuvailu Melindassa

 Perustana on yhteiset käytännöt ja toisten tekemän 
työn kunnioitus sekä luottamus muiden ammattitaitoon

 Lähtökohtana kaikille käyttökelpoinen kuvailu, joka on 
tarvittaessa täydennettävissä

 Yhdestä teoksesta vain yksi bibliografinen tietue

 RDA-kuvailuohjeet

 Sisällönkuvailuopas

 MARC 21 –formaatti ja -sovellusohjeet

 Melindan toimintaohje

 Kuvailuryhmien suositukset
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Melindan musiikin arkipäivää

 Eri kirjastojärjestelmissä on erilaisia käytäntöjä, 

vaikka kuvailusäännöt sinänsä ovat samat

 Eri musiikinlajeja on perinteisesti kohdeltu eri 

tavalla – populaarimusiikki on tehty kevyemmin

 Sallittua Melindassa, sääntöjen mukaan tehtyjä 

minitietueita voi aina täydentää mahdollisuuksien 

mukaan
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…arkipäivä jatkuu

 Osakohteita on tehty vaihtelevasti:

 Melindan perusperiaate on tehdä osakohteet

 Yleisten kirjastojen järjestelmissä osakohteet 
tehdään, vaikka minitasolla

 Yliopisto- ja amk-kirjastot siirtyneet yhä enemmän 
700-kentän teosviittauksiin

 Kansallisdiskografia tekee täydellisiä 
osakohdetietueita

 Melindan yhdistyneissä tietueissa voi olla sekä 
täydelliset sisältöhuomautukset, 7xx-kenttien 
teosviittaukset että osakohteet -> omaan 
tietokantaan voi poimia omannäköisen version
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… ja vielä

 Takautuvassa aineistossa tuplia valitettavan runsaasti 

 Tuplakontrolli suunniteltu välttämään 

väärinyhdistymistä pikemmin kuin tuplien 

muodostumista

 Kirjastojen omat käytännöt: esim. 028-kentän 

levymerkkitieto tietueissa epäyhtenäinen, jolloin 

yhdistelyä ei tehdä

 Kirjastotietokannoissa myös omia tuplia

 Kansallisdiskografia vasta nyt mukaan Melindaan, joten 

sillä ei ole ollut yhtä vahvaa asemaa kuin 

kansallisbibliografialla – erilaisia kuvailutulkintoja
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Melindan laadunvalvontaa

 Melindan talonmiesryhmä
 Tietueita tarkkaillaan ja raportoidaan poikkeavuuksista

 Paimenkirjeet ja Talonmiehen tuokiot verkossa

 Tietokantahuolto yhdistää tuplatietueita ja erottaa 
väärinyhdistyneitä

 Massakorjaukset (mm. asiasanakorjauksia ennen ja jälkeen  
YSO-konversion)

 Merge-työkalu yhdistämiseen kirjastojenkin käytössä
 Yhdistää myös osakohdeperheitä

 Musiikkiaineiston takautuvat korjaukset (myös 
automaattisten korjausten suunnittelu) vaativat erityistä 
asiantuntemusta

 Mitä kaikkea ehditään/voidaan korjata, mitä voidaan 
”sietää”?
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Muista nämä!

 Melinda-wiki https://www.kiwi.fi/display/melinda

 äärimmäinen kirjanmerkki Melinda-kuvailijalle

 Melinda-wikin osakohdeohje 
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Osakohteiden+tekemine
n+Alephissa

 Musiikkiaineiston MARC 21 –sovellusohje (RDA)

 Postituslistat voy-cat@helsinki.fi, musa-cat@helsinki.fi

 Melinda-posti@helsinki.fi

https://www.kiwi.fi/display/melinda
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Osakohteiden+tekeminen+Alephissa
https://www.kiwi.fi/display/MM2SR
mailto:voy-cat@helsinki.fi
mailto:musa-cat@helsinki.fi
mailto:Melinda-posti@helsinki.fi
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Kiitos!
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