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Työpajan  ohjelmaa

§ RDA ja MARC 21 –tietue
§ RDA-piirteet MARC 21-tietueessa
§ missä manifestaatio, ekspressio ja teos
§ mistä RDA-luvusta lähtisin hakemaan ohjeita ao. elementtien

merkitsemiseen

§ RDA-tapauksia:
§ julkaisuvuoden merkitseminen
§ välikieli
§ kooste vai yhteistyössä tehty teos
§ muita tapauksia
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RDA-tietue

§ RDA-piirteet MARC 21-tietueessa

§ manifestaatio, ekspressio, teos –elementit MARC 21 -
tietueessa

§ Mihin RDA Toolkitin ao. lukuun ao. MARC 21 –kenttä
liittyy?



m=julkaisutapa
monografia
i=isbd-välimerkitys

b = kuvailun kieli
e = rda

260 > 264 + indikaattorit

020 q avatut
termit

300 avatut termit

tallennetyyppi

RDA-piirteet

http://linda.linneanet.fi/f/mxssbs95y1v3ss4tdmdru89fuy4ps6xyylm7gnjt7qufu5jex5-07843?func=full-set-set&set_number=052102&set_entry=000001&format=001


Luku 2 manifestaation
nimeke ja vastuullisuus

Luku 2 (2.8)

Luku 2 (2.15)

Luvut 6.27 ensisijainen hakutieto

laajuus ja koko luku 3, kuvitus luku 7

Luku 6 Sisältötyyppi

Luku 2 Media ja
Tallennetyypit

Sarjatieto Luku 2 (2.12)

WEMi ja RDA-luvut
manifestaatio

ekspressio

teos

http://linda.linneanet.fi/f/mxssbs95y1v3ss4tdmdru89fuy4ps6xyylm7gnjt7qufu5jex5-07843?func=full-set-set&set_number=052102&set_entry=000001&format=001


RDA-piirteet

v Yleensä lyhenteet avataan, paitsi jos on
aineistossa (kuten p., ed., )

v Vaikka useampi kuin 3 kirjoittajaa,
ensimmäinen kirjoittaja yhteistyössä tehdyissä
teoksissa 100-kennttän.

v et al. –merkintää ei enää käytetä, vaan avataan
kuvailun kielellä.

v Painos merkitään niin kuin aineistossa.
v Laajuuden yksiköt avataan.
v 260 > 264-kentät
v Uutena 338-kenttä: tallennetyyppi

b

Kuvailusta puuttuu 240-
kenttä!
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Julkaisuvuoden merkitseminen MARC 21 RDA
-kuvailussa

§ kun kustannusvuosi on merkitty julkaisuun
§ kun vain painovuosi on merkitty julkaisuun
§ julkaisussa merkitty julkaisuvuosi ja painovuosi ja ne ovat

samat
§ julkaisussa merkitty julkaisuvuosi ja painovuosi ja ne

eroavat toisistaan
§ julkaisussa on merkitty vain copyright-vuosi
§ julkaisussa merkitty sekä painovuosi että copyright-vuosi
§ julkaisussa painovuosi ja copyright vuosi ja ne ovat samat
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Julkaisuvuoden merkitseminen MARC 21 RDA
-kuvailussa

§ vain julkaisutiedot on ydinelementti, muut tiedot valinnaisia
§ kuitenkin se on kuvailun kannalta merkityksellistä, mistä

julkaisutiedot otetaan
§ esimerkeissä Fennican käytäntö, jossa merkitään aina se

elementti, josta julkaisuvuosi on arvioitu
§ lisäksi Fennicassa merkitään kirjapainotiedot ja copyright-

vuosi, silloin kun se on merkitty julkaisuun ja jos se
poikkeaa julkaisuun merkitystä julkaisuvuodesta



264_1 … $c 2014.
008/6 s 2014



Kirjapainotiedot valin-
naisia. Fennica merkitsee.



Kirjapainotiedot valinnaisia.
Fennica merkitsee.
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Välikieli

§ kun julkaisu on käännetty ns. välikielestä

§ miten kielet merkitään 041-kenttään?
§ jos haluaa merkitä myös välikielen mukaiset nimekkeet, miten se

tapahtuu MARC 21 –tietueessa?
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Välikieli

041 1 ‡a fin ‡k eng ‡k fre ‡h por

245 c-kenttään
500-kentässä voisi mainita ao. nimekkeen.
Tarvittaessa tai 700 1 ‡i Käännöksen
perustana: ‡a ‡t auktorisoitu nimeke ‡l kieli.
vai 740? auktorisoimaton nimeke?

http://linda.linneanet.fi/f/hx5vust3mbfya7nnhiic5jdchm1lqla125ist8xpgmhig1nitk-04126?func=full-set-set&set_number=612955&set_entry=000001&format=001


‡k välikieli

Huomautus käännöskielen
mukaisesta nimekkeestä

teos
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Kooste vai yhteistyössä tehty teos

§ Yhteistyössä tehty, kun ei erotella tai on epäselvyyttä kuka on
kirjoittanut minkin osan tai artikkelin, voi olla myös toimitettu

§ Kooste nimekkeelle/nimekkeille kun on kyseessä usean tekijän
kokoomateos, teokset voivat olla myös novelleja, artikkeleita,
reseptejä jne.
§ usein toimitettu julkaisu
§ erillisistä osista/artikkeleista voisi tehdä 7xx –kentän tekijä-nimekekirjauksen
§ joko kokoomanimekkeellinen tai ilman kokoavaa nimekettä

§ Usein tapauskohtaista (esim. artikkeleiden välissä selittävää tekstiä,
joka on tehty vain ao. julkaisua vartenà yhteistyössä tehty?)



RDA Toolkitin Työohjeet > BL Monograph Workflow

http://access.rdatoolkit.org/


100 1 |a Ahern, Cecelia, |e kirjoittaja.
240 14 |a The book of tomorrow, |l suomi
245 10 |a Mitä huominen tuo tullessaan / |c Cecelia Ahern ;

suomentanut Terhi Leskinen.
505 00 |t Mitä huominen tuo tullessaan ; |t Tyttö peilissä ; |t
Muistojentekijä.
700 12 |i Sisältää (teos): |a Ahern, Cecelia. |t Girl in the mirror,
|l suomi
700 12 |i Sisältää (teos): |a Ahern, Cecelia. |t The memory

maker, |l suomi
700 1 |a Leskinen, Terhi, |e kääntäjä.
740 02 |a Tyttö peilissä.
740 02 |a Muistojentekijä.

KOKOOMANIMEKKEELLINEN KOOSTE, YKSI TEKIJÄ
240-, 505- JA 700 12 -MERKINNÄT

Artikkeli pois, koska ei
ohitusmahdollisuutta



KOOSTE, KOKOOMANIMEKE, USEITA KIRJOITTAJIA





Kokoomanimeke, KOOSTE, jossa useita eri
kirjoittajien teoksia > nimekkeelle

Sisältöhuomautus rakenteellistettuna
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Analyyttiset kirjaukset kokoomateokseen sisältyvistä teoksista.
Toinen indikaattori 2. Analyyttinen kirjaus silloin, kun ao. nimeke
sisältyy koosteeseen.

e:







Kooste, joka koostuu kirjoittajien
artikkeleista. Tiedetään, kuka on tehnyt
mitäkin.à Nimekkeelle.













Yhteistyön tulos, vaikka
lukujen alussa mainitaan
kirjoittajia, ei luvuista tehtäisi
analyyttisiä kirjauksia. Lisäksi
lukujen johdantoina on
toimittajien ja kirjoittajien
kirjoittamia tekstejä. 100-
kenttään nimi Absetz, joka on
mainittu ensimmäisenä
kirjoittajien listassa. Heloma
on mainittu ensisijaisessa
tiedonlähteessätoimittajana.

100 ‡a Absetz, Pilvikki, ‡d 1963-
‡e kirjoiƩaja.

http://linda.linneanet.fi/f/mxssbs95y1v3ss4tdmdru89fuy4ps6xyylm7gnjt7qufu5jex5-02526?func=full-set-set&set_number=075779&set_entry=000001&format=001
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Kooste vai yksi pääteos + lisäyksiä

§ ei olekaan kooste, koska muut ovat vähäisempiä lisäyksiä

§ esim. väitöskirjat

§ esim. sisältää hakemiston, yksittäisen artikkelin tai
esipuheen







Yhdessä eripainoksen
artikkelissa 1. tekijä muu kuin
Hasan > tarvittaessa viittaus
505 20 – tai 700 1(2?) i-
kentässä

http://linda.linneanet.fi/f/xa2x44dm952n7n4fy7j686bpckkj7qit2xe3fefhkk3ddxqyvt-03472?func=full-set-set&set_number=019353&set_entry=000002&format=001
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Väitöskirja, jossa lisäyksenä muiden
kirjoittama(t) artikkeli(t)

§ pääteos on väitöskirja

§ tarvittaessa voi tehdä viittaukset 505 20 ja 7xx - kentät

§ lisäykset (teos) Viittauksen kohde sisältää lisämateriaalia,
jota ilman kuvailun kohteena oleva teos olisi epätäydellinen.
Lisäykset sisältyvät yleensä pääteokseen, mutta voidaan
julkaista myös erikseen. Niiden laajuus on suppeampi kuin
suplementin. Vastavuoroinen suhde: lisäykset teokseen

§ tällaisia lisäyksiä voivat olla myös sanastot, hakemistot yms.

§ Fennica tekee ”lisäkirjaukset” vain jos on erillinen julkaisu,
jolla on oma ISBN
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Väitöskirja, jossa lisäyksenä muiden
kirjoittama(t) artikkeli(t) (2)

§ tällaisia lisäyksiä voivat olla myös sanastot, hakemistot yms.

§ 7xx i–kentässä esim.
700 ‡i Hakemisto (teos): ‡a Tiililä, Paul, ‡d 1931- ‡e kirjoittaja. ‡t
Isänmaa ja äidinkieli -teoksen henkilöhakemisto.*

ao. hakemisto-merkintä voi olla myös  500-kentässä:
500 ‡a Liite: Isänmaa ja äidinkieli -teoksen henkilöhakemisto / Paul
Tiililä (86 sivua ; 30 cm, painettu 2016)

* Fennica tekee 7xx-”lisäkirjauksia” vain jos on erillinen julkaisu.
Tämä esimerkkitietue kuvailut 500-kentällä.
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Pääteos + lisäartikkeli

esim.
505 80 ‡t Salainen, mystiseksi mainittu piha / ‡r Marco Steiner ‡g
(sivut 5-27)

1001 |a Pratt, Hugo, |e sarjakuvantekijä.
24010 |a Corte sconta, detta arcana, |l suomi
24510 |a Corto Maltese Siperiassa / |c Hugo Pratt ; alkusanat: Marco Steiner ; valokuvat: Marco

D'Anna ; suomennos: Heikki Kaukoranta.
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Konjunktio nimekkeiden välillä?





And,
Kaksi teosta eroteltu konjuktiolla

alkuperäinen vai
suhde?

Analyyttiset kirjaukset
manifestaatioon sisältyvistä teoksista

http://linda.linneanet.fi/f/xa2x44dm952n7n4fy7j686bpckkj7qit2xe3fefhkk3ddxqyvt-00223?func=full-set-set&set_number=003470&set_entry=000001&format=001
https://books.google.com/books?id=OcpHvUssv5AC&hl=fi&source=gbs_ViewAPI


Kiitos!

kiti.vilkki-eriksson@helsinki.fi


