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Kuvailusäännöt antavat perusohjeet aineistojen kuvailuun

Formaatti on formaali tapa esittää sääntöjen mukainen kuvailu

Kirjastojärjestelmä käyttää formaattia hyväkseen
kuvailutietojen näyttämisessä, hakemisessa, tilastoinnissa ym.
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Kuvailusäännöt

§ Suomessa RDA-kuvailuohjeet vuodesta 2016
§ Kirjastoissa edelleen käytössä myös ISBD-pohjaiset säännöt
§ Kuvailusäännöt ovat formaateista riippumattomia, yleispäteviä
§ Säännöt ovat ihmisluettavaa tekstiä
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Formaatit
§ Formaalit ohjeet kuvailusääntöjen mukaisten tietojen

merkitsemiseksi ja esittämiseksi
§ Koneluettavia
§ MARC-formaatit kirjastojen käytössä 1960-luvulta alkaen
§ USA:n USMARC -> MARC 21
§ Useita kansallisia sovelluksia

§ Dublin Core käytössä mm. julkaisuarkistoissa
§ ONIX on kirjakauppojen ja kustantajien formaatti
§ Formaateista ollaan siirtymässä tietomalleihin, esim. MARC

21 -> BIBFRAME
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Kirjastojärjestelmät

§ Järjestelmän toiminnan taustalla on formaatti tai useita
formaatteja, joiden perusteella kuvailutietoja käsitellään,
näytetään, haetaan tms.

§ Järjestelmiä on rakennettu erilaisia kirjastoja varten, vaikka
formaatti taustalla sinänsä voi olla sama

§ Järjestelmien sisäinen rakenne vaikuttaa siihen kuinka
formaattia käsitellään, kuinka kenttiä ja elementtejä esitellään,
kuinka indeksoidaan
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Kuvailu on tiedonhakua varten
§ Rakenteistettu, kuvailusääntöjen mukainen metatieto on

perusta onnistuneelle tiedonhaulle
§ Tietojen vaihdettavuus ja yhdisteltävyys eri organisaatioiden

kesken!
§ Aineistojen löydettävyys on tärkeintä
§ Mikä kuvailutaso on tarpeen
§ Mitä kenttiä formaatista valitaan tai sovitaan käytettäväksi

§ Kuvailijan on hyvä tietää mikä vaikuttaa mihinkin, mitä on
indeksoitu eri hakuihin, miten rajaukset muodostuvat, mitä
näytetään – taustalla voi olla tiedonhakijalle näkymätöntä
tärkeää tietoa, esim. MARCin kiinteiden kenttien arvoja
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Formaatti on järjestelmää varten
§ Formaateissa on eroja:
§ Yksinkertainen, kuten Dublin Coren 15 peruskenttää
§ Yksityiskohtainen, kuten MARCin 250-300 kenttää
–> tarvitaan sovellusohjeita, myös eri aineistotyyppejä varten

§ Käytännön kuvailutyötä tekevän pitää tuntea formaatti, mutta
ei välttämättä kenttien numeroita
§ Formaatti näkyy kuvailijalle (Voyager, Aleph, Aurora ym.)
§ Kuvailija näkee vain selväkielisiä lomakkeita (PrettyLib, Arto-

tietokannan Artiva-lomake)
-> kuvailun käyttöliittymien kehittäminen ja seuranta!
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Järjestelmä on kirjastoja ja tiedonhakua
varten

§ Erilaiset kirjastot ja niiden tarpeet – isot kappalemäärät vs.
yksittäiset kappaleet, tarratulostus, hyllypaikat

§ Kirjastojen erilaiset aineistot: yleisten kirjastojen konsolipelejä
haetaan eri tavalla kuin tieteellisten kirjastojen opinnäytteitä

-> Mihin formaatin kohtaan tiedot tallennetaan
-> Miten tiedot näytetään
-> Miten tiedonhakija ne löytää

Järjestelmän ei pidä vaikuttaa sääntöihin eikä formaattiin vaan
päinvastoin!
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Case ”Finna.fi”

§ ”Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla
haulla”

§ Metatietoa tulee useista lähteistä, eri kuvailusäännöistä, eri
formaateista

§ Näytöt ja haut muodostetaan pienimmän yhteisen nimittäjän
perusteella

§ Kuvailijoiden, tietopalveluhenkilöstön ja käyttöliittymän
kehittäjien yhteistyö tärkeää!
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Case ”Osakohteet”
§ Osakohde on itsenäinen julkaisun osa (artikkeli, äänitteen

yksittäinen kappale, kartta, kuva jne.), jonka bibliografinen
tunnistaminen tai löytyminen riippuu emojulkaisun tunnistamisesta
(Suomalaiset luettelointisäännöt: Osakohteiden kuvailu)

§ Kuvailusääntöjen ja formaatin sallima käsite – kuitenkin eri
järjestelmissä tallennetaan ja käsitellään osakohteita eri tavoilla

§ Osakohteen vaihtoehtona on sisältöviittaus (vanha tekijä-nimeke- tai
nimekelisäkirjaus)

§ Erillisessä osakohdetietueessa voi esittää paljon enemmän tietoa ->
tietueita voi jatkossa rikastaa esim. tunnisteilla

§ Metatietovarannossa erilaiset kuvailut aiheuttavat toistoa ja
monimutkaisia tietueita (samassa tietueessa sekä sisältöhuomautus,
yksittäiset sisältöviittaukset ja vielä osakohteet…)

§ Linkitettyä metatietoa!
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Case ”Sisältötyyppi, mediatyyppi, tallennetyyppi”

§ Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD) 2012: Sisältötyypin
ja mediatyypin alue (alue 0) korvasi aineiston yleismääreen

§ MARC 21 –formaatti 245 $h Aineiston yleismääre korvattiin ->
336 Sisältötyyppi (esim. Teksti, Puhe, Kuva)
337 Mediatyyppi (esim. audio, elektroninen, video)

§ RDA-ohjeet ja konversiot 2016: lisättiin vielä kenttä 338
Tallennetyyppi ja muutettiin useita termejä

§ Kirjastojärjestelmät: muutoksia näytöissä, rajauksissa,
aineistolajien määrittelyssä, hauissa – kaikki
kirjastojärjestelmät eivät hyödynnä näitä kenttiä vaikka ne
tallennetaan
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Esimerkkejä tietokannoista

Stephen Hawkingin Mustat aukot, WSOY 2017, ISBN 978-951-0-
42366-0

Fennican/BTJ:n tekemä MARC 21 –tietue, RDA-kuvailuohjeet,
joissain tietokannoissa edelleen ISBD-kuvailu

Fennica (Voyager), Finna.fi, pääkaupunkiseudun Helmet,
Vaasan Mikromarc, Oulun Koha
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