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Sarja-aineiston kuvailuohje (LUONNOS)

• Julkaistu uusilla ohjesivuilla https://wiki.helsinki.fi/x/GLOxG

https://wiki.helsinki.fi/x/GLOxG


Mikä on sarja-aineisto?
Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated) RDA

jatkuva julkaisu (continuing resource)
periaatteessa päättymätön julkaisu. Jatkuviin julkaisuihin
kuuluvat erillisinä osina ilmestyvät kausijulkaisut ja päivittyvät
julkaisut.

--

• kausijulkaisu (serial)
periaatteessa päättymätön jatkuvasti ilmestyvä julkaisu,
joka voi ilmestyä toisiaan seuraavina numeroituina tai
numeroimattomina osina. Kausijulkaisuja ovat esim.
sanomalehdet, aikakauslehdet, verkkolehdet,
vuosijulkaisut ja monografiasarjat.

sarja-aineisto
Julkaisutapa, jossa manifestaatio ilmestyy toisiaan seuraavina
ja yleensä numeroituina osina ja jonka ilmestyminen on
periaatteessa päättymätöntä.
Käsittää kausijulkaisut, monografiasarjat, sanomalehdet jne.
Sarja-aineiston jäljenteet sekä aineistot, joilla on sarjamaisia
piirteitä, kuten peräkkäinen ilmestyminen, numerointi ja
ilmestymistiheys, mutta joiden ilmestymisaika on rajallinen,
luetaan myös sarja-aineistoon.

• päivittyvä julkaisu (integrating resource)
julkaisu, jota kartutetaan tai muokataan niin, että
kokonaisuus muuttuu päivityksestä toiseen. Päivittyvät
julkaisut ovat joko päättyviä tai jatkuvia. Päivittyviä
julkaisuja ovat esim. päivittyvät irtolehtijulkaisut ja
verkkosivustot.

päivittyvä aineisto
Julkaisutapa, jossa manifestaatiota kartutetaan ja muokataan
päivityksillä, jotka eivät jää erillisiksi vaan integroituvat
kokonaisuuteen.
Esim. irtolehtikansio, jonka sivuja korvataan uusilla,
verkkosivu jota päivitetään jatkuvasti.



Millaisia sarja-aineistoja?



Kuvan lehdistä
• Erilaisia aikakauslehtiä, ammattilehtiä, tiedotuslehtiä, jäsenyyslehtiä, sanomalehtiä jne.
• Näiden lisäksi on olemassa esimerkiksi äänilehtiä, karttasarjoja, blogeja, jne.
• Osat voivat olla numeroimattomia tai numeroitua (Kansallisteatteri, ISSN 1238-1241, näkyy

olevan ilman numerointia, vaikka sarja-aineiston tietueessa on sille numerointi annettu)
• Erilaisia ilmestymistiheyksiä (esimerkiksi Helsingin sanomat ilmestyy päivittäin, Suomen kuvalehti

kerran viikossa, Yhteishyvä kerran kuukaudessa jne.)
• Mukana myös jonkinlainen käännös - The Economist
• Osat voivat olla nimettyjä (monografiset sarjat) tai nimeämättömiä...
• Sarja-aineistojen välillä on myös erilaisia suhteita

• Edeltäjä, seuraaja - esimerkiksi Kansalliskirjasto : Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti, ISSN 1459-3467
on edeltäjä: Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti, ISSN 0355-1342 ja seuraaja: Kansalliskirjaston vuosi,
ISSN 2490-175X

• Sulautunut julkaisuksi, jakaantunut... Pelit, ISSN 1235-1199 - yhdistynyt julkaisuista: Pelit (1987), ISSN 0784-
4824 ja PC-pelit, ISSN 0788-2181. Lisäksi Pelit-lehteen on sulautunut Peliasema, ISSN 1456-0437


