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RDA:n uudistuminen
Uudistunut RDA on nyt englanninkielisten RDA-kuvailusääntöjen

(Resource Description and Access) virallinen versio:
 Julkaistu alkuperäisen RDA:n tilalla osoitteessa:

https://access.rdatoolkit.org/

 Suomalaisissa kirjastoissa käytössä edelleen alkuperäinen
(original) RDA:
 Linkki alkuperäiseen RDA:han virallisen RDA:n etusivun oikeassa

ylälaidassa
 Alkuperäinen RDA osoitteessa: https://original.rdatoolkit.org/

https://access.rdatoolkit.org/
https://original.rdatoolkit.org/




Eteneminen uuden RDA:n suomalaistamisessa
 Tavoitteena mahdollisimman kattavan suomennoksen julkaisu

vuoden 2021 lopussa

 Tavoitteena keskeisten linjausten julkaisu vuoden 2021 lopussa

Uuden RDA:n ilmaiset koulutukset suunniteltu toteutettavan
keväällä 2022

Uuden RDA:n käyttöönotosta päätetään
tietokanta/järjestelmäkohtaisesti



Uuden RDA:n uutuuksia
 Tekstin rakenne:
 4 osiota
 Entiteetti-osion luvut jaettu 13 entiteetin mukaan, elementtikohtaisesti
 Ohjeistus-osiossa joihinkin kuvailun osa-alueisiin liittyviä ohjeita
 Linjaukset-osiossa julkaistaan eri maiden linjauksia
 Tietolähteet-osio vielä kehitteillä

 Paljon uusia metatietoon liittyviä käsitteitä

 Paljon vaihtoehtoja

 Sisällöllisistä muutoksista tarkemmin kevään 2022 koulutuksista



Painopisteen muutos kirjastojen kuvailussa
Mikä on RDA-kuvailusääntöjen merkitys muuttuvissa

kirjastoissa?

 Kirjastoissa tehtävä metatietotyö liittyy yhä enemmän
 Tietueiden poimintaan
 Lisensioituihin aineistoihin
 Julkaisuarkistoihin (DublinCore-muotoista metatietoa)
 Tutkimusdataan
 Tms.



RDA:n merkitys kirjastojen metatiedoille
 Kirjastojen kuvailun päävastuu edelleen julkaistun aineiston kuvailussa

 Poimitut tai muuten valmiina saadut julkaisujen tietueet on joku aina tehnyt
 Kirjastojen ulkopuolelta tulevat julkaisuihin liittyvät metatiedot on yhteismitallistettava

tiedonhakua varten, esim. kustantajien tuottamien metatietojen täydentäminen

 RDA antaa metatiedoille kansallisen ja kansainvälisen yhteismitallisuuden:
 Mahdollistaa poiminnan
 Antaa laatutason
 On perustana työ- ja sovellusohjeille
 Ohjaa myös julkaisuihin linkittyviä ja niitä kontekstoivia toimijoiden, paikkojen ja

ajanjaksojen metatietoja



RDA:n merkitys kirjastojen metatiedoille (2)
 RDA edustaa kirjastojen tulokulmaa metatietoihin:
 Kansalliset ja kansainväliset mappaukset MARC 21:een, DublinCoreen,

Onixin, Bibframeen tms. tietomalleihin parantaa yhteentoimivuutta
 Tutkimusdatalla omat ”kuvailusääntönsä”, mutta luotettavista (tunnisteisiin

perustuvista) linkityksistä julkaisujen ja tutkimusdatan välillä huolehdittava

 Uusi RDA on tulevaisuutta:
 Uuden RDA:n mukaan luodut metatiedot ovat konekielisiä, monikielisiä, linkittyviä,

jos vaan tulevaisuuden tietomallit sen sallivat
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