
LASTEN KAUNOKIRJALLISUUDEN KUVAILU / Kirjastopalvelu 2021

LASTEN KERTOMAKIRJALLISUUS, ROMAANIT: YKL 84+
Lasten romaanit (seikkailukirjat, lukukirjat, helppolukuiset kirjat yms.) luokitetaan YKL:ssä 84+;
UDK kirjallisuusluokka - esim.894.541 -03 (024.7)
Kiinteään kenttään kirjallisuuslaji: f = romaanit

Esimerkki:
020       ‡a 978-952-230-703-3 ‡q sidottu
041 1    ‡a fin ‡h ger
080 1    ‡a 820 ‡x -3 ‡x (024.7) ‡2 1974/fin/fennica
084       ‡a 84.2 ‡2 ykl
100 1    ‡a Myst, Magnus, ‡e kirjoittaja.
240 1 4 ‡a Das kleine böse Buch, ‡l suomi
245 1 0 ‡a Hirveä pieni kirja / ‡c Magnus Myst ;  kuvitus: Thomas Hussung ; suomennos: Maarit Varpu.
264    1 ‡a [Vihti] : ‡b Aurinko Kustannus, ‡c [2021]
300       ‡a 116 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 22 cm
336       ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337       ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338       ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier
650    7 ‡a salaisuudet ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]
650    7 ‡a pahuus ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]
650    7 ‡a ilkeys ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]
650    7 ‡a kirjat ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]
650    7 ‡a kauhu ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]
650    7 ‡a huumori ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]
655    7 ‡a lastenkirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]
655    7 ‡a interaktiiviset teokset ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]
655    7 ‡a romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]
655    7 ‡a kaunokirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]
655    7 ‡a käännökset ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]
655    7 ‡a saksankielinen kirjallisuus ‡2 local
700 1    ‡a Hussung, Thomas, ‡e kuvittaja.
700 1 ‡a Varpu, Maarit, ‡e kääntäjä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000161290

KUVAKIRJAT: YKL 85+
Kuvakirjat luokitetaan YKL:ssä 85.2+; UDK kirjallisuusluokka - esim.894.541 -03 (024.7)
UDK:ssa 379.8(024.7) tai kirjallisuuden mukaiseen luokkaan, esim.894.541 -03 (024.7). Tietueessa voi olla
myös molemmat.
379.8(024.7) -> käytetään kirjoista, joissa runsaan kuvituksen ohessa yksittäisiä sanoja, tekstiä vähän tai
ei tekstiä ollenkaan.
Kiinteään kenttään kirjallisuuslaji: 1 = kaunokirjallisuus
894.541-03(024.7) -> käytetään kirjoista, missä kuvituksen ohessa runsas teksti, kunnollinen kertomus
jne. Kuvitusta on puolet tai enemmän kun kirja luokitellaan kuvakirjaksi.
Kiint.: f = romaanit

Esimerkki:
041 1 ‡a fin‡heng
080 1    ‡a 820 ‡x -3 ‡x (024.7) ‡2 1974/fin/fennica
084    ‡a 85.22‡2ykl



084    ‡a 85.12‡2ykl
100 1   ‡a Aidoo, Kwame,‡ekirjoittaja.
240 10 ‡a Anansi makes aurora,‡lsuomi
245 10 ‡a Anansi tekee revontulet /‡cKwame Aidoo, AP Kivinen ; kuvittanut Pete Revonkorpi.
264   1 ‡a Vantaa :‡bEnostone,‡c[2021]
264   3 ‡a Tallinna :‡bAS Pakett
264   4 ‡c ©2021
300      ‡a 52 numeroimatonta sivua :‡bkuvitettu ;‡c28 cm
336      ‡a stillkuva‡bsti‡2rdacontent
336      ‡a teksti‡btxt‡2rdacontent
337      ‡a käytettävissä ilman laitetta‡bn‡2rdamedia
338      ‡a nide‡bnc‡2rdacarrier
500      ‡aS uomennos AP Kivinen englanninkielisen käsikirjoituksen
600 04 ‡a Anansi‡c(fiktiivinen hahmo)
650   7 ‡a kateus ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a ahneus ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a ystävyys ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a revontulet ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a kansantarinat ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a hämähäkit ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a alligaattorit ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a eläimet ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
650   7 ‡a taruolennot ‡2kauno/fin ‡0[linkki]
651   7 ‡a Ghana ‡2yso/fin ‡0[linkki]
651   7 ‡a Länsi-Afrikka ‡2yso/fin ‡0[linkki]
655   7 ‡a lastenkirjallisuus ‡2slm/fin ‡0[linkki]
655   7 ‡a kuvakirjat ‡2slm/fin ‡0[linkki]
655   7 ‡a eläinkertomukset ‡2slm/fin ‡0[linkki]
655   7 ‡a kaunokirjallisuus ‡2slm/fin ‡0[linkki]
655   7 ‡a käännökset ‡2slm/fin ‡0[linkki]
655   7 ‡a englanninkielinen kirjallisuus ‡2local
700 1   ‡a Kivinen, AP,‡ekääntäjä.‡0(FI-ASTERI-N)000162748
700 1   ‡a Revonkorpi, Pete,‡etaiteilija.‡0(FI-ASTERI-N)000184354

KUVAKIRJATYYPPEJÄ
1. katselukirja (sanoja, vähäinen teksti, kuvat pääasiassa)
-> luokka: 85.22
-> kiinteä kenttä: 1
2. tarinalliset kuvakirjat, satukuvakirjat jne.
-> luokka: 85.22
-> kiinteä kenttä: f
HUOM! Kuvakirja voi olla myös
-> 1. osittain tietokirja, pääosa kaunolla
-> 2. tietokirja, jossa kaunon piirteitä
-> 3. kokonaan tietokirja
1.tarinan sisältö ja kirjan tarkoitus selkeästi fiktiota, mutta tarinan ohessa esim. tietoiskuja
täydentämässä tarinaan liittyviä teemoja
-> pääluokka: kauno 85.22
-> mahdollisesti luokkalisäkirjaus: tietoluokka
-> kiinteään kenttään joko 1. luokan mukainen f tai m riippuen faktan osuudesta



2. kirjassa fiktiivinen, ohut kehystarina, mutta sen sisältö selkeästi tietoa, opettavainen, opas jne.
-> pääluokka tietoa
-> mahdollinen luokkalisäkirjaus 85.22
-> kiinteään kenttään 0, tai mahdollisesti m
-> sis.kuvailu YSOn termeillä

Esimerkki:
020 ‡a 978-951-0-45052-9 ‡q sidottu
080 ‡a 625 ‡x (024.7)
080 ‡a 894.541 ‡x -3 ‡x (024.7)
084 ‡a 66.6 ‡2 ykl
084 ‡a 85.22 ‡2 ykl
100 1 ‡a Savolainen, Salla, ‡e kirjoittaja, ‡e taiteilija. 245 1 0 ‡a Asfalttia! / ‡c Salla Savolainen.
650 7 ‡a tienrakennus ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650 7 ‡a asfaltointi ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650 7 ‡a tietyöt ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650 7 ‡a työkoneet ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650 7 ‡a työmaat ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
655 7 ‡a lastenkirjallisuus ‡2slm/fin ‡0 [linkki]
655 7 ‡a sarjakertomukset ‡2slm/fin ‡0 [linkki]
655 7 ‡a kuvakirjat ‡2slm/fin ‡0 [linkki]
655 7 ‡a kertomukset ‡2slm/fin ‡0 [linkki]

3. Kirja, jossa tekstin sisältö täysin tietoa
-> luokitus tietoluokkiiin
-> sis.kuvailu YSOsta

Esimerkki:
020      ‡a 978-951-1-39207-1 ‡q sidottu
080      ‡a 613 ‡x (024.7)
084      ‡a 59.3 ‡2 yso/fin
100 1   ‡a Lindenroth, Nicole, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Tehtävä käsienpesu / ‡c teksti: Nicole Lindenroth ; suomennos: Hanna Lappalainen.
650   7 ‡a siisteyskasvatus ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650   7 ‡a puhtaus ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650   7 ‡a pesu ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650   7 ‡a terveys ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650   7 ‡a sairastuminen ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
650   7 ‡a ehkäisy ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]
655   7 ‡a lastenkirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]
655   7 ‡a paksulehtiset kirjat ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]


