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Eteneminen

• Työstö valmis vuoden 2017 loppuun mennessä

• Etenemistä voi seurata Kuvailustandardiryhmän sivulla:
https://www.kiwi.fi/x/UAKsB

• Nyt työstettävänä luvun 7 loppu

• Sekä RDA-ydinelementtilistan päivittämistä että tekstin
vaihtoehtoisten kohtien linjaamista

https://www.kiwi.fi/x/UAKsB


Työstön tuloksena

• Lisää linjauksia RDA-tekstiin:

• Keventävät linjaukset: esim.
• Kohtaan 2.3.3:

• Nyt: Rinnakkainen päänimeke nyt pakollinen kaikille kirjastoille
Ehdotus: Pakollinen täydellisellä ja välitasolla

• Kohtaan 3.4.5.3:
• Nyt: Suositellaan numeroimattomien sivujen tarkan määrän (a) tai arvion (b) merkitsemistä

kaikissa kirjastoissa. Melindassa voi merkitä vain numeroimattomia sivuja (c).
• Ehdotus: Täydellisen tason kuvailuun ei merkitä numeroimattomia sivuja (c).

• Kohtaan 6.9.1.3 a ja b:
• Nyt: Useista sisältötyypeistä merkitään kaikissa kirjastoissa ne, jotka vastaavat aineiston

olennaisimpia osia.
• Ehdotus: Minimitasolla merkitään vain aineiston pääosan sisältötyyppi, täydellisellä ja

välitasolla merkitään edelleen aineiston olennaisimpien osien sisältötyypit.



Työstön tuloksena (2)

• Selkeyttävät lisälinjaukset: esim.
• Kohtaan 3.16.4.3:

• Nyt: ei mitään linjausta
• Ehdotus: Vaihtoehtoa analogisen ääninauhan toistonopeuden merkitsemisestä tuumaa

sekunnissa ei sovelleta
• Kohtaan 7.15:

• Nyt: Kuvitus on ydinelementti kuvateoksissa.
• Ehdotus: Linjaus poistetaan, sillä kuvitusta ei merkitä kuvateoksiin, sillä aineisto on itsessään

kuvaa.



Työstön tuloksena (3)
• Ehdotus 3 kuvailutasosta kirjastoille ja 1 lisätasosta muille kuin

kirjastoille:
• Tasojen työniminä Täydellinen taso, Välitaso ja Minimitaso sekä Kevyt RDA.
• Nimiehdotuksia otetaan vastaan!

• Ydinelementtilistaus:
• Linkki listaukseen keventämissivun ylälaidassa
• Kaikille yhteiset elementit + eri aineistotyyppien elementit
• Listaus entiteettien mukaisesti
• Sekä fontti että värikoodaus erottavat tasot toisistaan
• Kevyt RDA omassa taulukossaan



Ote ydinelementtilistauksesta

Täysi Väli Mini Minimitaso, välitaso, täydellinen taso
Minimitaso: RDA:n perusydinelementit
Välitaso: kaikkien suomalaisten kirjastojen ydinelementit
Täydellinen taso: kansallisbibliografian ydinelementit

KIRJAT SARJA-AINEISTO KARTTA-AINEISTO

RDA-TEOS

Teoksen ensisijainen nimeke
Virallisen tiedon ensisijainen nimeke
Uskonnollisen teoksen ensisijainen nimeke
Teoksen tunniste
Teoksen muoto (esim. näytelmä, elokuva)
Teokseen liittyvä ajankohta tai ajanjakso
Teoksen alkuperään liittyvä paikka
Teoksen muut erottavat ominaispiirteet
Käytetty lähde
Tunnistamistaso

Oppiarvon myöntävä yhteisö tai tiedekunta
Pituus- ja leveysasteet



Kommentteja / kysymyksiä?

S-posti: kuvailustandardit-posti [ät] helsinki.fi
Verkkosivut: https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag

https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag

