Talonmies-Extra 9 : Sarja-aineiston kuvailu 17.3.2022

Sarja-aineistot ja RDA:
tekijyys ja teos
Ville Huhtala

Sarja-aineisto ja tekijä? (1)
• ISBD:n aikana lehdille ei merkitty tekijää. RDA puolestaan määrää
merkitsemään tekijän, jos tietyt kriteerit täyttyvät.
• Jostain syystä tämä kohta on unohtunut lehtikuvailusta kun RDA säännöt otettiin
käyttöön vuonna 2016.

• Yhteisötekijyys - ensimmäinen kriteeri
• Yhteisötekijyys - toinen kriteeri
• Erityisesti 2. kriteerin kohdat
• Teokset, jotka ovat luonteeltaan hallinnollisia ja käsittelevät yhteisöä itseään (A)
• Teokset, jotka ovat yhteisön kollektiivisen ajattelun tulos (B)
• Teokset, jotka raportoivat yhteistoiminnasta, joka liittyy ... (D)

Sarja-aineisto ja tekijä? (2)
• Helkan Primo-haku: suomen kulttuurirahasto vuosikertomus
• Vuosikertomus / Suomen kulttuurirahasto:
• Primossa 57 eri sijaintitietoa
• kuitenkin Helkassa lehti vain SKS:n kirjastossa

• Alman analyysityökalun avulla selvisi, että tähän bibbiin yhdistynyt 46
muun lehden sijaintitiedot (Almassa automaattinen deduppaus ja
FRBR)
• Vuosikertomus / Suomen kulttuurirahasto
Vuosikertomus / Osuuskassojen keskusliitto ry.
Vuosikertomus / Merentutkimuslaitos.
jne.

Sarja-aineisto ja tekijä? (3)
• Yhteinen dedup-avain: Full title (not in common serials list) + place of
publication + country of publication + Main entry conditional
• 245$a : Vuosikertomus + 260$a tai 264$a : Helsinki + 008 maakoodi : fi
• → kaikilla lehdillä sama: vuosikertomus~helsinki~fi

• Jos yhteisötekijät olisi merkitty, niin lehdet eivät olisi yhdistyneet
virheellisesti:
• Dedup Key Text: vuosikertomus~helsinki~fi~suomenkulttuurirahasto
• Dedup Key Text: vuosikertomus~helsinki~fi~osuuskassojenkeskusliitto
• Dedup Key Text: vuosikertomus~helsinki~fi~merentutkimuslaitos

• FRBR:n tulemisesta puhuttu vuosikausia, mutta ei toimi ISBD
kuvailulla

Sarja-aineisto teoksena (1)
• Myös sarja-aineistot ovat teoksia ja siten auktorisoitavissa
• Teosauktoriteettiprojekti alkamassa maaliskuun lopussa

Sarja-aineisto teoksena (2)
Auktoriteettitietueessa
130 0# $a Julkaisuja (Kuluttajatutkimuskeskus) teoksen auktorisoitu hakumuoto
+ tietoja numeroinnista ja ISSN-tunnuksesta
Sarja-aineiston tietue
022 0# $a 0788-5415 $l 0788-5415 $2 a
130 0# $a Julkaisuja (Kuluttajatutkimuskeskus)
210 1# $a Julk. - Kulutt.tutk.k.
222 #0 $a Julkaisuja - Kuluttajatutkimuskeskus
245 00 $a Julkaisuja / $c Kuluttajatutkimuskeskus.
710 2# $a Kuluttajatutkimuskeskus, $e julkaisija.
Esittelee tutkimusta tms., ei yhteisötekijää
Monografiassa, joka kuuluu sarjaan
100 1# $a Aalto-Setälä, Ville, $d 1970245 10 $a Suurtuotannon edut, keskittyminen ja markkinavoima
päivittäistavarakaupassa / $c Ville Aalto-Setälä.
830 #0 $a Julkaisuja (Kuluttajatutkimuskeskus), $x 0788-5415 ; $v 1998, 9.

Sarja-aineisto teoksena (3)
Auktoriteettitietue
110 2# $a Suomen kulttuurirahasto. $t Vuosikertomus
+ tietoja numeroinnista ja ISSN-tunnuksesta
Sarja-aineiston tietue
110 2# $a Suomen kulttuurirahasto.
245 10 $a Vuosikertomus / $c Suomen kulttuurirahasto
Yksittäinen vuosikertomus kuvailtuna
110 ...
245 ...
810 2# $a Suomen kulttuurirahasto. $t Vuosikertomus ; $v ...

Huom! ei kuitenkaan lähdetä
(massa)muuttamaan vanhoja
kuvailua Melindassa, etenkään
jos aineistolla on 022 ISSN ja tai
210/222 kentät!

Selvitettävää…
• Kymmeniä tuhansia lehtiä ei varmasti korjata takautuvasti RDA-muotoon
• Sen sijaan pitäisi selvittää, mitä sarja-aineistoja kannattaisi korjata, miten
korjaus tapahtuisi ja kuka korjausta tekisi
• Sarja-aineiston tekijä pitää auktorisoida, jotta voitaisiin muodostaa teoksen
auktorisoitu hakumuoto. Tämä edellyttää yhteistyötä toimijakuvailun
kanssa, ja itse teoksen auktorisoidun hakumuodon muodostamisesta ei ole
vielä tutkailtu.
• RDA hakutiedot ja ISSN-kuvailun ohjeet sopivat melko hyvin yhteen, mutta
jo nyt on tiedossa, että jos toimijan auktorisoitu hakutieto muuttuu, niin se
vaatii RDA säännöissä uutta kuvailua, mutta ei ISSN kuvailuohjeissa.
Tällaisia ristiriitatilanteita pitää myös etukäteen selvittää.
• Teosauktoriteettiprojektissa tehdään varmastikin sarja-aineistojen
auktorisoituihin hakutietoihin liittyviä kokeiluja…

Lopuksi
• Seuraavassa talonmiehen tuokiossa 7.4. on varattu puoli tuntia sarjaaineistoihin liittyviin kysymyksiin
• Toivomme kysymyksiä ennakkoon. Ennakkokysymyksen voi tehdä
• Flingassa https://edu.flinga.fi/s/EKFYJGD
• tai Kumean listalla: kumea-posti(at)helsinki.fi

• Yli päätänsä tarvitaan palautetta sarja-aineisto-ohjeen kehittämiseksi!

