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Ajankohtaista Melindassa / Ulla Ikäheimo
Alephin luettelointiohjelma ja RDA / Minttu

Hurme
Näyttelyjulkaisujen kuvailu / Pasi Koste,
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Ajankohtaista Melindassa

Talonmiehen tuokio 10.2.2016
Ulla Ikäheimo



KANSALLISKIRJASTO

Sisältö

§ Yleiset kirjastot Melindassa
§ Uudet asiakaswikit
§ Melindan automaattiset korjaukset
§ RDA-kuvailun ohjeistus
§ RDA-konversioiden tilanne
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KANSALLISKIRJASTO

Yleiset kirjastot Melindassa

§ Pirkanmaan kirjastojen Piki tuotannossa kesästä asti, yksi
täydennysajo vielä ajettavana

§ Kokkolan Anders-tietokannan ei-osakohdeaineistot ajettu
Melindaan, kuvailutyö alkamassa lähiaikoina
§ Uutta: paljon ruotsinkielistä aineistoa, jolloin kuvailukieli ruotsi
§ Käytetty runsaasti funktiomerkintöjä (suhteita) jo vanhemmassa

aineistossa
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KANSALLISKIRJASTO

Kansalliskirjaston uudet asiakaswikit
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§ osana Kansalliskirjaston verkkosivu-uudistusta
§ kiwi.fi –alueen ylälaidan päävalikosta Asiakaswikit
§ yhtenäinen rakenne eri palveluille
§ Melinda, MARC 21, Kuvailusääntöpalvelu, Finto, Asiasanastot…



KANSALLISKIRJASTO

Metiva-wiki -> Melinda – kirjastojen yhteinen
metatietovaranto

§ www.kiwi.fi/display/melinda
§ Vanhan Metiva-wikin aineisto uudelleen järjestettynä ja

ajantasaistettuna
§ Rakenne vastaa muita asiakaswikejä: Palvelun kuvaus,

Ajankohtaista, Palveluun liittyminen, Toiminta, Tapahtumat ja
koulutukset, Usein kysyttyä, Ohjeet, Viestintä, Organisointi,
Yhteystiedot, På svenska, In English

§ Oikopolkuja ja linkkejä wikin sisällä, myös toisiin
asiakaswikeihin – esim. Melindan toimintaohje heti etusivulla

§ Blogiposteissa ajankohtaisia tiedotteita
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KANSALLISKIRJASTO

Melindan automaattiset korjaukset IV
(joulukuu 2015)
§ 008-maa- ja kielikoodien korjauksia, mm. USA:n

osavaltiokoodien muutos maakoodiksi xxu
§ 020 a ja q: poistettu tuplasulkeita
§ Virheellisiä 020-kenttiä siirretty kenttiin 015, 022 ja 024
§ 337 ”ei välittävää laitetta”: virheelliset muodot korjattu
§ Lisätty osakenttiä 5 kenttiin 506, 561 ja 856
§ Erikoismerkkien korjauksia noin 100 000 tietueeseen
§ Fennican 040- ja 042-kentät
§ Lisätty väliviivat 020 a- ja z-kenttiin, tulossa 7-alkuiset kentät
§ 500-kenttä poistettu, jos tietueessa on identtinen 588 tai 550
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KANSALLISKIRJASTO

RDA-kuvailun ohjeistus
§ Kuukausi RDA-kuvailua Melindassa takana!
§ Alephin luettelointiclientin tallennusalustat ja alasvetovalikot
§ Kumea-ryhmän ohje painetun monografian kuvailuun
§ Tekeillä eri aineistojen ohjeita

§ Kumea päivittämässä MARC 21 –sovellusohjetta RDA-malliin
§ MusaMelinda-työryhmän jäseniä täydennettynä Voyager-

kuvailijoilla päivittämässä musiikin kuvailuohjetta ->
määräaika huhtikuun alku

§ Kansalliskirjaston RDA-verkkokoulutukset alkavat 18.2. ->
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/RDA-
verkkokoulutukset
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KANSALLISKIRJASTO

RDA-konversioiden tilanne
§ MARC 21 –wikissä on taulukko, josta näkee eri konversio-

ohjelmien päivitystilanteen
https://www.kiwi.fi/display/Marc21/Konversiot

§ MARC 21 -> RDA-konversiota toivotaan testattavan
kirjastoissa helmikuun aikana

§ BookWhere-, Ebrary- ja kyrilliikkakonversiot tekeillä
§ Alephin ja Voyagerin konversiot tehdään keskitetysti

Kansalliskirjastossa viikolla 12, Axiellin Aurora konvertoidaan
samoihin aikoihin
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KANSALLISKIRJASTO

Terveiset Talonmiehelle ja toiveet tuokioiden aiheista
melinda-posti@helsinki.fi

KIITOS!
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