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Kuvailun sujuminen - Melinda

• Olemme suhteellisen tyytyväisiä – Melindasta on tullut osa arkea
• Täydennämme Melinda-tietueita ja lisäämme low tagimme niihin

• Korjaamme meiltä Melindaan siirrettyjä tietueita

• Teemme vähän primääriluettelointia Melindaan

• Tutkimme KUMEAn, SISKUn, MUSAn ja TOIKUn sovellusohjeita ja luemme  
ryhmien kokouspöytäkirjoja 

• Osallistumme Kansalliskirjaston järjestämiin erilaisiin metatietokoulutuksiin 
esim. Talonmiehentuokiot, Kuvailun tiedotuspäivät. Mahdollisuuksien mukaan 
osallistumme kuvailun asiantuntijaryhmien toimintaan.

• Seuraamme Melinda-cat-, Me-luetteloijat- ja Marc -sähköpostilistoja



Kuvailun sujuminen - Aurora

• Kuvailemme nyt Auroran Silverlight–ohjelmalla Melindaan – ohjelmaa 
ei enää kehitetä, sillä työkalut ovat vanhentuneet

• Odotamme Aurora Goldin valmistumista, jotta voimme siirtyä 
käyttämään sitä 
• Tällä hetkellä sillä voi tuoda tietueita Melindasta omaan tietokantaan ja lisätä 

replikointiviittauksen Melindaan

• Uusi palikka vaatii koulutusta, mutta se helpottaa asiasanojen käsittelyä. 
Toisaalta kiinteämittaisten kenttien käsittely hankaloituu



Kuvailun sujuminen – summa summarum

• Olemme hyväksyneet, että:
• Muutos on pysyvä olotila – jokin muuttuu jatkuvasti

• On tärkeää seurata koulutuksia, kokouksia ym. tiedotuskanavia

• Tekemämme työ näkyy muille kuvailijoille

• Välillä stressaa enemmän ja välillä vähemmän

• Tekemämme työ on arvokasta
• Tieto löytyy helpommin ja kattavammin

• Asiakkaan on helpompi arvioida hakemansa tiedon laatua jo hakutuloksessaan



Melinda-kirjaston arki

• Liian vähän resursseja tahtotilaan nähden
• Haluaisimme tehdä kuvailua laadukkaasti ja ”siivota” jälkemme

• Osaamisen ylläpitäminen vaatii myös aikaa

• Yhteisössä on voimaa
• Ongelmia ei tarvitse miettiä yksin vaan aina voi kysyä

• Asiantuntijaryhmien sovellusohjeet ovat hyviä

• Toisten tekemästä työstä voi oppia
• Primääriluetteloinnissa on mukava käydä katsomassa paljonko Fennica-

kuvailijat hyväksyivät työstäni ja ottaa opiksi



Hyödyt ja haasteet

• Hyödyt:
• Vanhemmille tietueille 

täydellisemmät kuvailutiedot

• Ruotsinkieliset asiasanat

• Vieraskielisen aineiston 
kuvailutiedot

• Pelien ja elokuvien kuvailutiedot

• Onnistuneen siivouksen ja 
korjauksen jälkeinen 
tyytyväisyyden tunne 

• Haasteet:
• Aikapula

• Osakohteiden käsittely



Odotuksia, kehitystä ja integraatiota

• Uusi RDA
• Uuden RDA:n ohjeiden oppiminen ja käytäntöön soveltaminen – erilaiset 

auktoriteetit

• Melindan uusi tallennusalusta ja Bibframe?
• Avoimeen lähdekoodiin perustuva alusta, mutta millainen muutoin?
• Uusi formaatti, millainen ja miten käytetään

• Uusi kirjastojärjestelmä
• Aurora ei enää kauan kulje kanssamme, kun Melindan tallennusalusta ja -

formaatti  muuttuu – uusi kirjastojärjestelmä, milloin ja mitä?

• Tulevaisuuden haasteet
• Odotamme mielenkiinnolla uusien käytäntöjen sisäistämistä/oppimista


