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Rekommendationer för universitetsbibliotekens principer för
innehållsbeskrivning

Universitetsbibliotekens principer för innehållsanalys har arbetats fram av Expertnätgruppen för
innehållsanalys inom Rådet för Finlands universitetsbibliotek. Rekommendationerna har
utformats i samarbete med Linneas opac-grupp och Lindas kvalitetsgrupp.
Linnea2-konsortiet och Rådet för Finlands universitetsbibliotek vill speciellt lyfta fram kvaliteten i
Linda och utvecklingen av densamma. I Aleph-Linda har processerna för katalogisering och
indexering förändrats. ”Sisällönkuvailuohje MARC21-formaattia varten” har varit den enda
gemensamma riktlinjen för innehållsbeskrivningen.
Ett lyckat Linda-samarbete garanterar funktionsduglighet och kvalitet i både den nuvarande och
i den utvidgade nationella gemensamma databasen och bibliotekens egna databaser.
Gemensamma principer för indexeringsarbetet är en del av detta kvalitetsarbete.
Indexeringsprinciperna är utformade enligt det sätt på vilket universitetsbiblioteken i allmänhet
gör sina innehållsbeskrivningar.
Expertnätgruppen för innehållsanalys rekommenderar att principerna följs både i Linda och i
den egna databasen. Det är speciellt viktigt att principerna följs i Linda.

Rekommendationer för universitetsbibliotekens principer för
innehållsbeskrivning
(godkända av Rådet för Finlands universitetsbibliotek i mars 2010)

1. Allt material som katalogiseras skall indexeras.
- Undantag: i stora e-bokspaket görs ingen egen indexering.
2. Indexeringsarbetet följer reglerna i Linnea-Opac- arbetsgruppens ”Sisällönkuvailuohje
MARC21-formaattia varten”
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/sisallonkuvailuohje.pdf
- Rättelser görs i Linda av direkta rättskrivningsfel och fel i
strukturen för MARC21, t.ex. termer som placerats i fel fält.
3. Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA)/ Allmän tesaurus på svenska (Allärs) används
alltid om det är möjligt och dubbleringar av termer från andra tesaurusar undviks.
- Se: Sisällönkuvailuohje MARC21-formaattia varten. Liite 3:
Asiasanastoja
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/sisallonkuvailuohje.pdf
- Alla som deltar i indexeringen i Linda tar aktivt del i
upprätthållande av YSA/Allärs genom att sända termförslag
(email: vesa-posti@helsinki.fi)
4. Alla ämnesordsregister, också på andra språk, kan användas
- Oberoende av på vilket språk materialet skrivits kan man använda
tesaurusar på andra språk.
5. Enskilda indextermer rekommenderas
- Obs! Det finns tesaurusar som till sin struktur eller till sina
användningsprinciper använder kedjor, t.ex. LCSH, MeSH, sao.
6. Etablerade nationella och internationella klassifikationssystem används.
- Se: Sisällönkuvailuohje MARC21-formaattia varten. Liite 1:
Luokitusjärjestelmiä
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/sisallonkuvailuohje.pdf
7. Rekommenderas att sammandrag och innehållsförteckningar bibehålls.
- T.ex. som i BookWhere

