
RDA:n kansainvälinen kommentointi

Kuvailustandardien kansallinen
kehittämisryhmän kokous 9.3.2016

Marja-Liisa Seppälä



Kommenttityypit
• Viralliset muutosehdotukset (proposals) ovat määrämuotoisia

ehdotuksia ja lähetetään RSC:lle usein työryhmien tai Eurigin kautta
• Muutosehdotukset joko hyväksytään tai hylätään RSC:n marraskuun

kokouksessa

• Keskustelun avaukset (discussion papers) ovat muutosehdotuksia
vapaampia pohdintoja

• Keskustelun avauksiin suhtaudutaan
• myönteisesti ja kehotetaan muotoilemaan sen pohjalta muutosehdotus

seuraavaan kokoukseen tai
• kielteisesti: paperille/keskustelulle ei toivota jatkoa

• Kommenttien kommentointi:
• Muiden maiden, RSC:n ryhmien ja Eurigin tekemien ehdotusten kommentointi
• Suomi osallistuu lähinnä RSC:n ryhmien Eurigin kautta kommenttien

kommentointiin



Kommenttityypit (2)

• Pienet muutosehdotukset voi lähettää suoraan RSC:n
puheenjohtajalle tai sihteerille

• Muutosehdotus joko
• hyväksytään ja se päätyy RDA-tekstiin seuraavassa ”fast track” –

päivityksessä tai
• hylätään, jolloin sitä ei voi sisällyttää sääntötekstiin.
• Jos hylätty ehdotus ei ole säännön vastainen, voi sen sisällyttää linjauksiin

tai sovellusohjeeseen.
• Esimerkki pienestä muutosehdotuksesta:

• B-liitteen taulukon lyhenne numerosta
• Roolitermit: Suomen ehdotusta ”Soitonoppaan tekijä” ei hyväksytty

RDA:han, termi sisällytettiin kansalliseen Metatietosanastoon kansallisena
terminä



Kommenttien tekijät ja kanavat
• Suomen sisällä (keväällä):

• Muutosehdotuksia ym. kommentteja voi kirjastot, yksittäiset kuvailijat tai
kansalliset kuvailuryhmät lähettää Kuvailusääntöpalveluun, josta ne viedään
Kuvailustandardiryhmän kokoukseen käsiteltäviksi

• Esimerkkinä viime vuoden musiikkimuutosehdotukset

• Suomesta ulos (keväällä):
• Muutosehdotukset ym. kommentit lähetetään Kuvailusääntöpalvelusta Eurigiin

tai RSC:n työryhmiin
• Mietittävä kansainvälistämiskommentit Eurigin toukokuun kokoukseen

• Eurig ja RSC:n työryhmät lähettävät omat ja sinne välitetyt
kommentit eteenpäin RSC:lle (kesällä):

• Kansalliskirjasto mukana seuraavissa ryhmissä:
• Eurig: lisäksi Eurigin RSC:n suhde-elementtiryhmän ja RSC:n musiikkiryhmä

tukiverkostoissa
• RSC:n tekninen ryhmä, RSC:n käännöstyöryhmä, RSC:n liitteen A-ryhmä



Kansainväliset RDA-kommentointiväylät

RSC = RDA Steering Committee

RSC:n työryhmät,
esim. musiikkityöryhmä

Eurig = Euroopan RDA-
intressiryhmä

Kuvailusääntöpalvelu
(+ Kuvailustandardiryhmä)

Kirjastot / ryhmät / yksittäiset kuvailijat
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Kansalliset RDA-kommentointiväylät

Kuvailusääntöpalvelu Kuvailustandardiryhmä

Kommentoija

Sähköpostia:
kuvailusaannot-posti
@helsinki.fi

Kommentti
kuvailusääntöpalvelun
sivulle

Kommentti
kuvailusääntöpalvelun
sivulle? Vai linkki
kuvailusääntöpalvelun sivulle?



Kommentoitavat tekstit

• RSC:lle eri ryhmiltä ja eri maista tulleet muutosehdotukset sekä
muutosehdotusten kommentit:
http://www.rda-jsc.org/workingnew.html
• Kuvailusääntöpalvelu esittelee keskeiset muutosehdotukset ja niiden kommentit

Kuvailustandardiryhmälle

• Eurigin omat muutosehdotukset ja kommentit muiden
muutosehdotuksiin GoogleDocseissa (pääsy vain jäsenillä):
• Kuvailusääntöpalvelu esittelee keskeiset muutosehdotukset ja niiden kommentit

Kuvailustandardiryhmälle

• Laitetaanko kaikki Suomen kirjastoista saadut kommentit, eteenpäin
lähetetyt kommentit ja kommentit muiden muutosehdotuksiin
Kuvailustandardiryhmän sivulle ja/tai Kuvailusääntöpalvelun sivulle?

http://www.rda-jsc.org/workingnew.html


Kansainvälinen RDA-kommentointiaikataulu

Syys-lokakuussa
muutosehdotusten
kommentointi

Kesäkuussa
muutosehdotukset
RSC:n työryhmille ja Eurigiin

Marraskuussa tehdään
päätökset ehdotuksista
RSC:n kokouksessa

Elokuussa
muutosehdotukset
RSC:n työryhmiltä ja
Eurigista RSC:lle

Huhtikuussa
muutosehdotukset
näkyvät RDA-tekstissä

Keväisin
Muutosehdotusten
kerääminen ja
valmistelu
kansallisesti
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RSC = RDA Steering Committee



Jatkotoimenpiteet
• Mitä muuta olisi huomioitava kommentointiprosessin onnistumiseksi?

• Prosessi 2016:
• Kommentoinnin pyytäminen ei onnistu vain sähköpostilla
• Lähetetään muutosehdotuspyynnöt kansallisten kuvailuryhmien

sähköpostilistoille -> huhtikuun loppu
• Prosessi 2017:

• Kuvailutiedotuspäivässä syksyllä 2016 taustan esittely / motivointi /
järjestelmämuutoksen merkityksen korostaminen ->

• tammikuussa verkkotiedotustilaisuus: nostojen pyytäminen ->
• helmikuussa nostojen kerääminen kuvailuryhmien jäsenten avulla ->
• maaliskuussa yhteinen keskustelutilaisuus esiin nousseista teemoista ->
• huhtikuussa käsittely kuvailustandardiryhmässä ->
• toukokuussa ehdotukset Eurigiin ja RSC:n työryhmiin

• Laitetaanko kaikki Suomen kirjastoista saadut kommentit, eteenpäin lähetetyt
kommentit ja kommentit muiden muutosehdotuksiin Kuvailustandardiryhmän
sivulle ja/tai Kuvailusääntöpalvelun sivulle?

• Kuvailusääntöpalvelusivulle kommentointi, linkki Kuvailustandardiryhmän
sivulle


