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BIBFRAME-katsaus



MARC → BIBFRAME ?

“There are only two kinds of people who believe 
themselves able to read a MARC record without referring to 
a stack of manuals: a handful of our top catalogers and 
those on serious drugs.”

“Libraries exist to serve the present and future needs of a 
community of users. To do this well, they need to use the 
very best that technology has to offer. With the advent of 
the web, XML, portable computing, and other technological 
advances, libraries can become flexible, responsive 
organizations that serve their users in exciting new ways. Or 
not. If libraries cling to outdated standards, they will find it 
increasingly difficult to serve their clients as they expect 
and deserve.”

-- Roy Tennant, “MARC Must Die”, Library Journal, 2002 BIBFRAME 2.0, 2017

http://lj.libraryjournal.com/2002/10/ljarchives/marc-must-die/
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BIBFRAME Workshop

Firenze 2018 (Casalini/EUI)

Frankfurt 2017 (DNB)

Tukholma 2019 (KB)

Online 2020 (Casalini)



BIBFRAME Kongressin kirjastossa

Kongressin kirjasto on sitoutunut BIBFRAMEn kehittämiseen ja aineistojen 
tarjoamiseen tulevaisuudessa sekä MARC- että BIBFRAME-muodossa.

▪ 3 vuotta pilotointia - 2021 kaikki n. 400 luetteloijaa BIBFRAMEen

▪ MARC-BIBFRAME ja BIBFRAME-MARC konversiot
▪ uusi MARC on siistimpää: välimerkit pois, enemmän linkkejä…

▪ BIBFRAME-editorin uudistuksia ja siirto pilvipalveluksi



Libris XL
BIBFRAME-pohjainen yhteisluettelo, tuotannossa kesästä 2018 alkaen



LD4, LD4L, LD4P

Linkitetyn datan käyttöönottoprojekteja v. 2014 alkaen Mellon Foundationin tuella

Sinopia-editori



Linkitetty Fennica (2017)

Kansallisbibliografia Fennica muunnettuna 
BIBFRAMEn kautta Schema.org-mallin 
mukaiseksi linkitetyksi dataksi.

Selattavissa teossivujen kautta

http://data.nationallibrary.fi/bib/me/W00009584100


Share-VDE
Nykyinen hakukäyttöliittymä: keskiössä henkilöt ja teokset

Casalini Librin (IT) vetämä 
hanke kirjastometadatan 
rikastamiseksi

● haravointi
● linkitys
● BIBFRAME-muunnos
● julkaisu datana
● hakukäyttöliittymä
● (editori tekeillä)

Kansalliskirjasto liittyi 
mukaan v. 2020 alussa





Tulossa Share-VDE:ssä

Uusi hakukäyttöliittymä

Editori J.Cricket



Mitä tämä tarkoittaa ja mitä tuo tullessaan?

1. BIBFRAMEn käyttö laajenee ja siirtyy kohti tuotantojärjestelmiä

2. Tietomallin osalta BIBFRAME lähenee LRM:n teosmallia
▪ Share-VDE:n Opus ≃ LRM:n teos
▪ Kongressin kirjaston uusi Hub ~ “nippu”

3. Share-VDE:ssä opitaan lisää ja päästään vaikuttamaan kehitykseen

4. Seuraavan sukupolven järjestelmissä BIBFRAME on vaihtoehto
▪ Almassa BIBFRAME-näkymä; FOLIOon tulossa BIBFRAME-luettelointi
▪ Voisiko uusi Melinda olla BIBFRAME-pohjainen edes joiltain osin?



Kiitos!


