
RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa

Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
020 __ ‡a 978-951-1-27714-9 ‡q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7

sidosasutermi avattu, ei pistettä loppuun
040 __ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, suomi

kuvailukielenä, rda-tietue
041 0_ ‡a fin **
080 ‡a 894.541 ‡x -3
100 1_ ‡a Valli, Juhani, ‡e kirjoi aja. RDA 19.2 ja 18.5
245 10 ‡a Kairan kosketus / ‡c Juhani Valli. RDA 2.3.2 ja 2.4.2
264 _1 ‡a Helsingissä :  ‡b Otava, ‡c 2013. RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6
264 _3 ‡a Keuruu : ‡b Otavan Kirjapaino RDA 2.10.2 ja 2.10.4

Ei sulkuja
300 __ ‡a 252 sivua ; ‡c 23 cm RDA 3.4 ja   3.5

termit avattu
336 __ ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9

‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
337__ ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2

rdamedia
RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin
lähde

338 __ ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin
lähde

490 0_ ‡a Ison karhun eräkirjat RDA 2.12

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu.
336-338 ‡b- ja ‡2- kentät mahdollistavat kansainvälisen sanaston linkitykset

** Esim. Library of Conressin tietueissa 041-kenttää käytetään vain jos kieliä on useampia (esim. käännös),
tässä suomalainen käytäntö merkitä aina kieli.



TEOS- JA EKSPRESSIOAUKTORITEETIT

Valli Juhani: Kairan kosketus
Teosauktoriteetti

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
008/10 z luettelointisäännöt = Muu
024 7_ xxxxx  ‡2 istc tai joku muu teoksen tunniste RDA 6.8 Teoksen tunniste
040 __ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Alkuperäinen luetteloiva

organisaatio, suomi
kuvailukielenä, rda-tietue

046 ‡k 2013 RDA 6.4 Teokseen liittyvä
ajankohta

100 1_ ‡a Valli, Juhani. ‡t Kairan kosketus RDA 19.2  Tekijä ja 6.2.2 Teoksen
ensisijainen nimeke

380 ‡a Romaani RDA 6.3 Teoksen muoto

670 Wikipedia, 1. 12. 2015
https://fi.wikipedia.org/wiki/Juhani_Valli

RDA 5.8 Käytetty lähde

678 RDA 6.7 Teoksen historia

Ekspressio

M21-kenttä Metatiedot HUOM!

008/10 z luettelointisäännöt = Muu

024 7_ xxxxx  ‡2  ? RDA 6.13 ekspression tunniste

040 __ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Kb-tietue, suomi kuvailukielenä,
rda-tietue

046 ‡k 2013 RDA 6.10 Ekspressioon liittyvä
ajankohta

100 1_ ‡a Valli, Juhani. ‡t Kairan kosketus RDA 19.2  Tekijä ja 6.2.2 Teoksen
ensisijainen nimeke

336 __ ‡a Teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9 Sisältötyyppi

377__ ‡a fin RDA 6.11 Ekspression kieli



RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa

Teksti:  kirja, useampi kuin 3 päävastuullista tekijää

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
020 __ ‡a 978-952-220-989-4 ‡q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7

sidosasutermi avattu, ei pistettä loppuun
040 __ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Alkuper. luetteloiva organisaatio, suomi

kuvailukielenä, rda-tietue
041 0_ ‡a fin
100 1 _ ‡a Sumari, Hanna, ‡e kirjoi aja. RDA 19.2 ja 18.5 Kolmen säännön purkautuminen,

ensimmäinen päävastuullinen tekijä 100-kenttään.
245 10 ‡a Välipalat : ‡b virtaa superfoodeista /

‡c Hanna Sumari, Marjo Kauppila,
Monna Pursiainen, Aino Mäkelä ; kuvat:
Kirsikka Simberg & Tuukka Koivisto.

RDA 2.3.2, 2.3.4, 2.4.1.5 ja 2.4.2
Linjaus: Muu nimeketieto on ydinelementti.
Linjaus: Kaikki vastuullisuustiedot merkitään jos
pidetään tärkeänä. Linjaus: 2.4.1.5-kohdan
valinnaista poisjättämistä ei sovelleta.**

246 30 ‡a Virtaa superfoodeista RDA:ssa 246 korostuu varianttinimekkeen
kenttänä tai jos esim. alanimeke on kannessa. Ei
tarvitsisi merkitä tässä tapauksessa alanimekettä.

264 _1 ‡a Helsinki : ‡b Readme.fi, ‡c 2015. RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6
264 _3 ‡a Porvoo : ‡b Bookwell RDA 2.10.2 ja 2.10.4

Ei sulkuja
300 __ ‡a 167 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 26 cm RDA 3.4 , 7.15  ja   3.5

termit avattu
336 __ ‡a stillkuva ‡b s ‡2 rdacontent RDA 6.9. Kuva (still)à stillkuva

‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
336 _ ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde

337__ ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2
rdamedia

RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin lähde

338 __ ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin lähde
700 1 __ ‡a Kauppila, Marjo, ‡e kirjoi aja. RDA 19.2** ja 18.5
700 1 __ ‡a Pursiainen, Monna, ‡e kirjoi aja. RDA 19.2** ja 18.5
700 1 __ ‡a Mäkelä, Aino, ‡e kirjoi aja. RDA 19.2** ja 18.5
700 1 __ ‡a Simberg, Kirsikka, ‡e valokuvaaja. RDA 20.2***  ja 18.5
700 1 __ ‡a Koivisto, Tuukka, ‡e valokuvaaja. RDA 20.2*** ja 18.5

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu.

** Linjaukset lukuun 19.2 Tekijät:
Kaikki tekijät merkitään.

     Linjaukset lukuun 19.3  Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö:
 Kaikki tekijät merkitään.

*** Linjaukset lukuun 20.2 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt:
Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti
silloin kun on kyse kuvateoksesta. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan
tärkeiksi.



RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa

Teksti: kirja, käännös, yksi päävastuullinen tekijä – OSA-KOKONAISUUSSUHTEITA

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
020 __ ‡a 978-951-31-7887-1 ‡q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7

sidosasutermi avattu, ei pistettä loppuun
040 __ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, suomi

kuvailukielenä, rda-tietue
041 0_ ‡a fin **
080 ‡a 820 ‡x -3 ‡x (024.7)
100 1_ ‡a Scarry, Richard, ‡e kirjoi aja, ‡e

taiteilija.
RDA 19.2 ja 18.5

245 10 ‡a Iloinen autokirja / ‡c Richard Scarry ;
suomentanut Raija Mattila. Iloinen
ilmakirja / Richard Scarry ; suomentanut
Kaarina Helakisa.

RDA 2.3.2 , 2.4.1.5 ja 2.4.2
Linjaus: Kaikki vastuullisuustiedot merkitään
jos pidetään tärkeänä. Linjaus: 2.4.1.5-kohdan
valinnaista poisjättämistä ei sovelleta.**

264 _1 ‡a Helsinki :  ‡b Tammi, ‡c [2014] RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6
264 _3 ‡a Painettu EU:ssa RDA 2.10.2 ja 2.10.4

Ei sulkuja
300 __ ‡a 69, 69 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 29 cm RDA 3.4, 7.5 ja   3.5

termit avattu
336 _ ‡a stillkuva ‡b s ‡2 rdacontent RDA 6.9. Kuva (still)à stillkuva

‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
336 __ ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9

‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde

337__ ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2
rdamedia

RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin
lähde

338 __ ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin
lähde

500_ ‡a Kääntökirja. RDA 3.11? (layout)
700 12 ‡a Scarry, Richard, ‡e kirjoi aja, ‡e

taiteilija. ‡t Cars and trucks and things
that go, ‡l suomi

RDA 25.1, 24.5, 19.2 ja 6.2.2

700 12 ‡a Scarry, Richard, ‡e kirjoi aja, ‡e
taiteilija. ‡t Great big air book, ‡l suomi

RDA 25.1, 24.5, 19.2 ja 6.2.2

700 1 ‡a Ma la, Raija, ‡e kääntäjä. RDA 20.2***  ja 18.5
700 1 ‡a Helakisa, Kaarina, ‡d 1946-1998, ‡e

kääntäjä
RDA 20.2***  ja 18.5

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu.
336-338 ‡b- ja ‡2- kentät mahdollistavat kansainvälisen sanaston linkitykset

** Esim. Library of Conressin tietueissa 041-kenttää käytetään vain jos kieliä on useampia (esim. käännös)

*** Linjaukset lukuun 20.2 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt:Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja
ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti silloin kun on kyse kuvateoksesta. Muut
ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.



RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa – OSA-KOKONAISUUSSUHTEITA

Teksti: kirja, osa-kokonaisuussuhde

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
020 __ ‡a 978-952-93-2044-8 ‡q nidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7

sidosasutermi avattu, ei pistettä loppuun
040 __ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Kb-tietue, suomi kuvailukielena, rda-tietue
041 0_ ‡a fin
080 __ ‡a 929 Tunturi
080 __ ‡a 894.541 ‡x -1
084 __ ‡a 99.1 ‡2 ykl
084 __ ‡a 82.2 ‡2 ykl
245 00 ‡a Kuin uni, kuin kukka : ‡b Marjatta

Tunturin elämä ja runot / ‡c toimittanut
Tuuli Linteri.

RDA 2.3.2, 2.3.4 ja 2.4.2
Linjaus: Muu nimeketieto on ydinelementti.

246 30 ‡a Marja a Tunturin elämä ja runot Muu nimeketieto lisäkirjauksena, rda-
käytännössä 246 korostuu varianttinimekkeen
kenttänä tai jos esim. alanimeke on kannessa

264 _1 ‡a [Lohja] : ‡b [Tuuli Linteri], ‡c 2013. RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6
264 _3 ‡a Porvoo : ‡b Bookwell RDA 2.10.2 ja 2.10.4. Ei sulkuja
300 __ ‡a 173 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 21 cm RDA 3.4 , 7.15  ja   3.5

termit avattu
336 __ ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
337__ ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2

rdamedia
RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin lähde

338 __ ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin
lähde

505 80 ‡a Sisältää myös vuonna 1978 julkaistun
teoksen ‡t Huoneeni ovi on lasia / ‡r Anna
Marjatta Tunturi.

RDA 25.1 Rakenteistettu osa-
kokonaisuuskuvailu

600 14 ‡a Tunturi, Marja a, ‡d 1915-2002. RDA 19.2 ja 18.5
655 _7 ‡a muistelmat ‡2 ysa
700 12 ‡i Sisältää teoksen:  ‡a Tunturi, Marja a,

‡d 1915-2002, ‡e kirjoi aja. ‡t Huoneeni
ovi on lasia.

RDA 25.1, 24.5, 19.2 ja 6.2.2
analyyttinen kirjaus sisällöstä, osa-kokonaisuus,
ei välttämättä tässä fraasia i-kentässä.
Vaihtoehto: Sisältää (teos)

700 1 ‡a Linteri, Tuuli, ‡d 1942- RDA 20.2 ja 18.5

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia.
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu
Suhteiden merkitsemisestä sovittava vielä erikseen kuvailevan yhteisön käytännöissä.



RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa

Teksti: Väitöskirja verkkoaineistona

M21-
kenttä

Metatiedot HUOM!

020 __ ‡a 978-952-10-9740-9 ‡q PDF RDA 2.15 ja 2.15.1.7
Esim.  LC:ssä ja BL:ssä käytetään myös kenttä z
toisen ilmiasun ilmoittamiseen – Ei Suomessa
tässä ominaisuudessa

040 0_ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Kb-tietue, suomi kuvailukielena, rda-tietue
041  _ ‡a eng ‡b fin
100 1_ ‡a Putkinen, Vesa, ‡d 1976- ‡e kirjoi aja. RDA 19.2 ja 18.5
245 10 ‡a Musical activities and the development of

neural sound discrimination / ‡c Vesa Putkinen.
RDA 2.3.2 ja 2.4.2

264 _1 ‡a Helsinki : ‡b University of Helsinki, ‡c 2014. RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6
300 __ ‡a 1 verkkoaineisto (101 s.) RDA 3.4 verkkojulkaisuà verkkoaineisto
336 __ ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin

lähde
337__ ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin

lähde   elektroninenà tietokonekäyttöinen
338 __ ‡a verkkoaineisto b cr ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin

lähde
490 1_ ‡a Studies in psychology / University of Helsinki,

Ins tute of Behavioural Sciences, ‡x 1798-842X ;
‡v 100

RDA 2.12

500 __ ‡a Ar kkeliväitöskirjan yhteenveto-osa. RDA 7.16
502 __ ‡a Väitöskirja : ‡c Helsingin yliopisto,

käyttäytymistieteellinen tiedekunta, ‡d 2014.
RDA 7.9,  Marc-kentällä on jo otsikko.
Suomalainen merkintätapa. Merkitään vuosi
aina.

520 __ ‡a Tiivistelmä suomeksi. 7.2.
530 __ ‡a Julkaistu myös paine una. RDA 27.1 Fennica tekee ao. huomautuksen

monografioiden kuvailussa.
538 __ ‡a Internet-yhteys. RDA 3.20
776 08 ‡i Paine u (nidottu)  ‡z 978-952-10-9739-3 RDA 24.5 ja 27.1

Sidosasu avattu. Voidaan merkitä myös mm.
painetun version teostiedot kenttiin a ja t jne.

830 _0 ‡a Studies in psychology / University of Helsinki,
Ins tute of Behavioural Sciences, ‡x 1798-842X ;
‡v 100.

RDA 6.2.2 ja 2.12.9

856 40 ‡u h p://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9740-9 ‡y
Linkki verkkojulkaisuun

RDA 4.6

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia.
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu.
** Linjaus: Väitöskirja on ydinelementti. Suomalaisten kirjastojen linjausten mukainen merkintä.
- Ei  tarvita 588 Nimeke nimiösivulta –huomautusta (RDA 2.17.2.3)



RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa

Av-aineisto, äänikirja

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
020 ‡a 978-951-1-28427-7 ‡q CD-äänilevy RDA 2.15 ja 2.15.1.7

sidosasutermi avattu, ei pistettä loppuun
040 _ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda Kb-tietue, suomi kuvailukielenä, rda-tietue
041 0_ ‡a fin
100 1_ ‡a Mäki, Reijo, ‡e kirjoi aja. RDA 19.2 ja 18.5
245 10 ‡a Cowboy / ‡c Reijo Mäki. RDA 2.3.2, 2.3.4
264 _1 ‡a [Helsinki] : ‡b [Tammi], ‡c [2014] RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6
264 _3 ‡a [Helsinki] : ‡b CD Data-Mate RDA 2.10.2 ja 2.10.4

Ei sulkuja
264 _4 ‡c ©2014 RDA 2.11*

©-ilman välilyöntiä
300 __** ‡a 11 CD-äänilevyä (12 h 39 min) ‡f

kotelo ‡g 13 x 13 x 3 cm
RDA 3.4 ja   3.5   uusia termejä,  termit avattu
‡b 3.16.2 äänen tallentamisen tapa
300- ja/tai 344-kentässä,
3.19.3.3 koodausmuoto 300- ja/tai 347-
kentässä.       ‡c merkitäänkö levyn koko?  (On jo
käytössä kiinteässä kentässä 007 mp 06)

336 __ ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
337__ ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin lähde
338 __ ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin

lähde
344 __ ‡a digitaalinen ‡b op nen RDA 3.16.2 Äänen ominaisuudet – merkitäänkö?
347 __ ‡a ääni edosto  ‡b CD audio RDA 3.19.3.3 Digitaalisetn tiedoston

ominaisuudet – merkitäänkö?
490 0_ ‡a Otavan äänikirja RDA 2.12
490 0_ ‡a Vares RDA 2.12
500 __ ‡a Äänikirja (paine u laitos Otava, 2014) RDA 26.1 vai suhde-viiƩaus 700 ‡i Äänikirja

teoksesta: … /775-linkkikenttä tai alkuteos 240-
kenttään,  PCC-esimerkin mukaan  240 10 ‡a
Cowboy ‡s Puhe

511 0_ ‡a Lukija: Ville Tiihonen. RDA 7.23 Esittäjä, kertoja tai juontaja
700 1_ ‡a Tiihonen, Ville, ‡e lukija. RDA 20.2***  ja 18.5

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia.
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu
** RDA:n esimerkkien mukaan 300 ‡a 11 äänilevyä (12 h 39 min) ; ‡b digitaalinen, CD audio ; ‡c 12 cm ‡f
kotelo ‡g 13 x 13 x 3 cm.
*** Linjaukset lukuun 20.2 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt:
Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti silloin kun on
kyse kuvateoksesta. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.



RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa
Av-aineisto, moniviestin

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
020 ‡a 978-952-93-2131-5 ‡q kirja ‡q nido u RDA 2.15 ja 2.15.1.7

sidosasutermi avattu, ei pistettä loppuun
020 ‡a 978-952-93-2132-2 ‡q CD-äänilevy RDA 2.15 ja 2.15.1.7, CD-äänilevy-termi?
040 _ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda KB-tietue, suomi kuvailukielena, rda-tietue
041 0_ ‡a fin
100 1_ ‡a Huttunen, Arja, ‡e kirjoi aja, ‡e lukija. RDA 19.2 ja 18.5
245 10 ‡a Toimintaympäristönä ratsastuskoulu /

‡c Arja Huttunen.
RDA 2.3.2, 2.3.4

264 _1 ‡a [Tampere] : ‡b Horseforte, ‡c 2013. RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6
264 _2 ‡a [Helsinki] : ‡b Opus Liberum RDA 2.9.2 ja 2.9.4 , ei [jakaja]-merkintää
300 __** ‡3 Kirja ‡a 1 kirja (38 sivua) : ‡b kuvitettu ;

‡c 21 cm.
RDA 3.4 ja   3.5   uusia termejä?,
termit avattu

300 ‡3 CD ‡a 1 CD-äänilevy (65 min 49 s) RDA 3.4. lyhenne sekà s
‡b 3.16.2 äänen tallentamisen tapa 300- ja/tai
344-kentässä ja 19.3.3 koodausmuoto 300-
ja/tai 347-kentässä.
 ‡c merkitäänkö levyn koko? (On jo käytössä
kiinteässä kentässä 007 mp 06)

336 ‡3 Kirja ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
336 __ ‡3 CD ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
337 __ ‡3 Kirja ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b

n ‡2 rdamedia
RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin lähde

337__ ‡3 CD ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin lähde
338 __ ‡3 Kirja ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin

lähde
338 __ ‡3 CD ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin

lähde
344 __ ‡3 CD ‡a digitaalinen ‡b op nen RDA 3.16.2 Äänen ominaisuudet – merkitäänkö?
347 __ ‡3 CD ‡a ääni edosto  ‡b CD audio RDA 3.19.3.3 Digitaalisen tiedoston

ominaisuudet – merkitäänkö?
511 0_ ‡a Lukija: Arja Hu unen. RDA 7.23 Esittäjä, kertoja tai juontaja
710 2_ ‡a Horseforte (yhtiö) RDA 21.3***   ja 18.5 rooli? Yhteisölle rooli?

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia.
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu
** RDA:n esimerkkien mukaan 2. 300 ‡a 1 äänilevy  (xx h xx min) ; ‡b digitaalinen, CD audio ; ‡c 12 cm
*** RDA 21.3 Manifestaatioon liittyvä kustantajasuhde  merkitään jos sitä pidetään tärkeänä. KB merkitsee
jos yhteisö on myös julkaisijan roolissa ja sen pääasiallinen tehtävä ei ole kustantaminen (esim. seurat
yms.).



SARJA-AINEISTO

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa
Painettu lehti

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
022 ‡a 0780-3761 ‡l 0780-3761 ‡2 a RDA 2.15
040 _ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda KB-tietue, suomi kuvailukielena, rda-tietue
041 0_ ‡a fin
210 1_ ‡a Luok. ‡b (Pain.) RDA 2.3.10* ydinelementti kb-kuvailussa.

lyhennettä ei avata
222 _0 ‡a Luokanopettaja ‡b (Painettu) RDA 2.3.9 ydinelementti kb-kuvailussa
245 00 ‡a Luokanopettaja : ‡b

Luokanopettajaliiton tiedotuslehti / ‡c
Luokanopettajaliitto.

RDA 2.3.2, 2.3.4, 2.4.2

264 _1 ‡a Helsinki : ‡b Luokanopettajaliitto, ‡c
1979-

RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6

300 __ ‡c 25 cm. RDA 3.5
310 __ ‡a Neljä kertaa vuodessa, ‡b 2001- RDA 2.14
321 __ ‡a Kuusi kertaa vuodessa RDA 2.14 ja 2.17.12.4
336 ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
337 __ ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2

rdamedia
RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin lähde

338 __ ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin
lähde

362 0_ ‡a 1979, 1- RDA 2.6
710 2_ ‡a Luokanopettajaliitto. RDA 21.3***   ja 18.5 rooli? Yhteisölle rooli?
776 0_ ‡t Luokanopettaja ‡c (Verkkoaineisto) ‡x

2342-9194
RDA 24.5 ja 27.1
verkkojulkaisuà verkkoaineisto

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia.
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu.
*** RDA 21.3 Manifestaatioon liittyvä kustantajasuhde merkitään jos sitä pidetään tärkeänä. KB merkitsee
jos yhteisö on myös julkaisijan roolissa ja sen pääasiallinen tehtävä ei ole kustantaminen (esim. seurat
yms.).



RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 –formaatissa
Jatkuvasti päivittyvä verkkolehti

M21-kenttä Metatiedot HUOM!
022 ‡a 2342-9194 ‡l 0780-3761 ‡2 a RDA 2.15
040 _ ‡a FI-NL ‡b fin  ‡e rda KB-tietue, suomi kuvailukielena, rda-tietue
041 0_ ‡a fin
210 1_ ‡a Luok. ‡b (Verkkojulk.) RDA 2.3.10 ydinelementti kb-kuvailussa.

lyhennettä ei avata
222 _0 ‡a Luokanopettaja ‡b (Verkkoaineisto) RDA 2.3.9* ydinelementti kb-kuvailussa

verkkojulkaisuà verkkoaineisto
245 00 ‡a Luokanopettaja : ‡b

Luokanopettajaliiton tiedotuslehti / ‡c
Luokanopettajaliitto.

RDA 2.3.2, 2.3.4, 2.4.2

264 _1 ‡a Helsinki : ‡b Luokanope ajalii o, ‡c
2006-

RDA 2.8.2, 2.8.4 ja 2.8.6

310 __ ‡a Päivitetään jatkuvasti RDA 2.14
336 ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent RDA 6.9 ‡b sisältötyypin koodi ‡2 koodin lähde
337 __ ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia RDA 3.2 ‡b mediatyypin koodi ‡2 koodin lähde

elektroninenà tietokonekäyttöinen
338 __ ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier RDA 3.3 ‡b tallennetyypin koodi ‡2 koodin

lähde
362 0_ ‡a 1.1.2006- RDA 2.6
538 __ ‡a Internet-yhteys. RDA 3.20
710 2_ ‡a Luokanopettajaliitto. RDA 21.3***   ja 18.5 rooli? Yhteisölle rooli?
776 0_ ‡t Luokanopettaja ‡c (Painettu) ‡x 0780-

3761
RDA 24.5 ja 27.1

856 4_ ‡u http://www.luokanopettajaliitto.fi ‡y
Linkki verkkojulkaisuun

RDA 4.6

Punaisella kirjoitetut ovat joko uusia kenttiä tai termien muutoksia.
Keltaisella yliviivatut ovat ydinelementtejä, vihreällä merkityt ydinelementiksi linjattu.
*** RDA 21.3 Manifestaatioon liittyvä kustantajasuhde merkitään jos sitä pidetään tärkeänä. KB merkitsee
jos yhteisö on myös julkaisijan roolissa ja sen pääasiallinen tehtävä ei ole kustantaminen (esim. seurat
yms.).

http://www.luokanopettajaliitto.fi/

	** Linjaukset lukuun 19.2 Tekijät:
	Kaikki tekijät merkitään.
	Linjaukset lukuun 19.3  Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö:
	Kaikki tekijät merkitään.


