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BIBFRAME



MARC → BIBFRAME ?
“There are only two kinds of people who believe 
themselves able to read a MARC record without referring 
to a stack of manuals: a handful of our top catalogers and 
those on serious drugs.”

“Libraries exist to serve the present and future needs of a 
community of users. To do this well, they need to use the 
very best that technology has to offer. With the advent of 
the web, XML, portable computing, and other technological 
advances, libraries can become flexible, responsive 
organizations that serve their users in exciting new ways. 
Or not. If libraries cling to outdated standards, they will find 
it increasingly difficult to serve their clients as they expect 
and deserve.”

-- Roy Tennant, “MARC Must Die”, Library Journal, 2002
BIBFRAME 2.0, 2017

http://lj.libraryjournal.com/2002/10/ljarchives/marc-must-die/


McCallum, S.H. "BIBFRAME Development". JLIS.it 8, 3 (September 2017): 71-85. doi: 10.4403/jlis.it-12415.

http://dx.doi.org/10.4403/jlis.it-12415
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European BIBFRAME Workshop 2018
Firenze, syyskuu 2018

http://www.casalini.it/ebw2018/ 

http://www.casalini.it/ebw2018/


BIBFRAME Kongressin kirjastossa
Kongressin kirjasto on sitoutunut BIBFRAMEn kehittämiseen ja aineistojen 
tarjoamiseen tulevaisuudessa sekä MARC- että BIBFRAME-muodossa.

Meneillään mm.

1. Pilotti 2 (60 luetteloijaa tuottavat rinnakkain BIBFRAME- ja MARC-kuvailut)
2. Teosten yhdistely
3. Konversiot BIBFRAMEsta MARCiksi



SHARE-VDE



Libris XL - BIBFRAME-pohjainen, tuotannossa kesästä 2018 alkaen



LD4P & LD4P Cohort
Goals for the current stage:
1. The creation of a continuously fed pool of linked data expressed in 

BIBFRAME-based application profiles.
2. The development of an expanded cohort of libraries (the LD4P Cohort) 

capable of the creation and reuse of linked data through the creation of a 
cloud-based sandbox editing environment.

3. The development of policies, techniques and workflows for the automated 
enhancement of MARC data with identifiers to make its conversion to 
linked data as clean as possible.

4. The development of policies, techniques, and workflows for the creation and 
reuse of linked data and its supporting identifiers as libraries’ core metadata.

5. Better integration of library metadata and identifiers with the Web through 
collaboration with Wikidata.

6. The enhancement of a widely-adopted library discovery environment 
Blacklight) with linked-data based discovery techniques.

7. The orchestration of continued community collaboration through the 
development of an organizational framework called LD4. 















Mihin tarvitaan teoksia?



Kappale

Manifestaatio

Ekspressio

Teos
Kulttuuri laajassa mielessä

Kirjastojen päivittäinen 
toiminta



Kirjasampo
Tietoiseen linjaukseen pohjautuen Kirjasampo 
keskittyy vain painoksista riippumattomaan, 
teoksen sisältöön kohdistuvaan kuvailuun ja 
tietoon. Mukaan hiipi alusta lähtien kuitenkin 
myös tietoa kääntäjistä, julkaisuvuosista, 
kustantajista ja julkaisusarjoista, ja aluksi 
ohjeistettiin tallentamaan vain ensimmäisen 
suomenkielisen laitoksen tiedot.

Tämä yhden kohteen malli toimi hyvin siihen 
asti, että projektin haluttiin laajentuvan myös 
ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Tällöin tuli 
välttämättömäksi miettiä uudestaan miten 
teoksen eri käsitteelliset tasot erotetaan 
toisistaan.



Palkinnot



Kirja-arvostelut



datos.bne.es
● Teoksiin perustuva esitystapa: jokaisella 

teoksella on oma sivu ja URL/URI
● Teoksen alla erikieliset versiot 

(ekspressiot) ja niiden painokset

● Perustuu melko kattaviin BNE:n 
teosauktoriteetteihin, jotka muodostettu 
luetteloinnin yhteydessä



Fennica linkitettynä datana
ja siinä luodut teokset
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data.nationallibrary.fi - järjestetty teosten mukaan

http://data.nationallibrary.fi/bib/me/W00009584100


Tietomalli (dokumentaatio)

https://www.kiwi.fi/x/-hPHB


LOC BIBFRAME-muunnin
● Pilkkoo bib-tietueen BIBFRAME-mallin 

mukaisesti: Work / Instance

● Teoksia tulee usein useita per bib-tietue
○ esim. käännöksen alkuteos on oma teos
○ sarjakin on teos, esim. “WSOY pokkari”



FRBR Work-Set Algorithm
● OCLC:n julkaisema v. 2009 (versio 2.0)
● Olennaisesti PDF, jossa kuvataan tarkasti, 

miten joukosta bib-tietueita saadaan 
lähinnä nimekkeitä vertaamalla irti teokset

“The research work-set algorithm generates a 
key for each bibliographic record. These FRBR 
keys can then be used to bring work-sets 
together. The current algorithm ignores format 
so that the generated work-sets are sometimes 
at a higher level than a FRBR work.

A work-set is a group of bibliographic records 
having the same FRBR key, generated 
according to the algorithm in this paper.

Authors and titles that match variant headings in 
the mapping files are changed to their preferred 
form. This means that building the mapping files 
is a prerequisite for building FRBR keys.”

http://www.oclc.org/research/activities/frbralgorithm.html


Fennican teosten luonti ~ FRBR Work-Set algorithm

Tietueelle luodaan yksi/useampi avain ensimmäisellä mahdollisella tavalla:

1. Jos on otsikko (24x) ja tekijä (100/110/111), käytetään näiden yhdistelmää
a. esim. “kotona maailmankaikkeudessa/valtaoja, esko”
b. jos kysymys käännöksestä, lisätään avaimeen myös kohdekieli ja kääntäjän nimi

2. Jos on yhtenäistetty nimeke (130), käytetään tätä:
a. esim. “raamattu. uusi testamentti”

3. Jos on sekä otsikko (24x) että lisäkirjauksina tekijöitä (70x/71x), käytetään 
näiden yhdistelmiä:
a. esim. “maastokartta : peruskartta 1:20000/maanmittauslaitos”

4. Jos mikään ylläoleva ei onnistu, tietue muodostaa yksinään teoksen

Teos muodostuu joukosta tietueita, joilla on päällekkäisiä teosavaimia



Work
titleValue: Kotona maailmankaikkeudessa

language: fin

classificationUdc: 11, 52.2, 524.85, 52:11

classification: 52 (NLM), 52 (YKL), 52.2 (YKL)

subject: kosmologia (YSA) + muutama muu

Instance
instanceTitle: Kotona
        maailmankaikkeudessa
providerStatement: Helsingissä : 
        Tähtitieteellinen 
        yhdistys Ursa, 2001
ISBN-10: 9525329151
ISBN-13: 9789525329155
extent: 333 s. ;
dimensions: 20 cm
nbn: (FI-MELINDA)005083536

Work
workTitle: Kotona
       maailmankaikkeudessa

language: swe

classification: 52 (NLM), 
      52 (YKL), 52.2 (YKL)

subject: kosmologia (YSA)
      + muutama muu

Instance
instanceTitle: Hemma i 
        världsrymden
providerStatement: Helsingfors : 
        Söderström ; Stockholm : 
        Atlantis, 2003.
ISBN-10: 9515220963>, 
        9174867784
ISBN-13: 9789515220967,
        9789174867787
extent: 327, 1 s. ;
dimensions: 22 cm
nbn: (FI-MELINDA)006458254

Work
title: Kotona 
       maailmankaikkeudessa

instanceOf

Person
label: Valtaoja, Esko, 1951-

creator

translationOf

Person
label: Valtaoja, Esko.

creator

Person
label: Hildén, Philip, 1923-

contributor

instanceOf

Person
label: Valtaoja, Esko.

creator
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subject: kosmologia (YSA) + muutama muu

Instance
instanceTitle: Kotona
        maailmankaikkeudessa
providerStatement: Helsingissä : 
        Tähtitieteellinen 
        yhdistys Ursa, 2001
ISBN-10: 9525329151
ISBN-13: 9789525329155
extent: 333 s. ;
dimensions: 20 cm
nbn: (FI-MELINDA)005083536
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language: swe

classification: 52 (NLM), 
      52 (YKL), 52.2 (YKL)

subject: kosmologia (YSA)
      + muutama muu

Instance
instanceTitle: Hemma i 
        världsrymden
providerStatement: Helsingfors : 
        Söderström ; Stockholm : 
        Atlantis, 2003.
ISBN-10: 9515220963>, 
        9174867784
ISBN-13: 9789515220967,
        9789174867787
extent: 327, 1 s. ;
dimensions: 22 cm
nbn: (FI-MELINDA)006458254

Work
title: Kotona 
       maailmankaikkeudessa

instanceOf

Person
label: Valtaoja, Esko, 1951-

creator

translationOf

Person
label: Valtaoja, Esko.

creator

Person
label: Hildén, Philip, 1923-

contributor

instanceOf

kotona maailmankaikkeudessa/valtaoja, esko
kotona maailmankaikkeudessa ruotsi/hildén, philip/valtaoja, esko

work-key

work-key
work-key

Person
label: Valtaoja, Esko.

creator



Eriika (2)

Kanervala: runoelmia (3)
Kanerwala: runoelmia (1)
Karkurit : näytelmä viidessä näytöksessä (4)
Kihlaus : komedia (5)

Aleksis Kiven “alkuteokset” teosten yhdistelyn jälkeen

Kihlaus : komedia 1:ssä näytöksessä (3)
Kihlaus : komedia yhdessä näytöksessä (2)

Kihlus : ühejärguline naljaäitlus (1)

Kullervo : näytelmä (3)
Kullervo : näytelmä viidessä näytöksessä (3)
Lea : näytelmä (3)
Lea : näytelmä yhdessä näytöksessä (2)

Lea : oshinyandwa molweetho lumwe (1)
Lea : skådespel i två akter (2)

Margareta : näytelmä yhdessä näytöksessä (3)

Käännökset ilman linkkiä alkuteokseen,
jotka näyttävät itsenäisiltä teoksilta

Nummisuutarit (1)
Nummisuutarit : komedia (5)

Die Heideschuster : Bauernkomödie in fünf Akten (1)

Nummisuutarit : komedia viidessä näytöksessä (16)
Nummisuutarit : näytelmä viidessä näytöksessä (1)

Nummi-suutarit : komedia 5:ssä näytöksessä (2)

Olviretki Schleusingenissä : näytelmällinen… (1)

Halavan himmeän alla (1)

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (3)
Seitsemän veljestä (89)

De zeven broeders : een Fins volksepos (1)
Les sept frères (1)
Sedm bratři (1)

Vuoripeikot (1)
Yö ja päivä : näytelmä viidessä näytöksessä (1)
Yö ja päivä : näytelmä yhdessä näytöksessä (4)

Natt och dag : skådespel i en akt (1)

Yö ja päiwä : näytelmä yhdessä näytöksessä (2)

Lintukoto (2)

Oikeasti 14 eri teosta, mutta näyttää datassa 34:ltä!



Seitsemän veljeksen käännökset: 110 tietuetta
Näistä 15:ssä tietueessa (yht. 7 eri kieltä) ei ole 240-kentässä alkuteosta. Miten niille kävi?

245: De zeven broeders : een Fins volksepos 1 kpl (1956)
245: De zeven broeders : een finsch volks-epos 2 kpl (1941-1943)
240: Seitsemän veljestä, hollanti

ei yhdisty (eri kirjoitusasu)

245: Die sieben Brüder 4 kpl (1959-1962)
245: Die sieben Brüder 3 kpl (1954-1965)
240: Seitsemän veljestä, saksa
245: Die sieben Brüder : Erzählung 1 kpl (1935)
245: Die sieben Brüder : Erzählung 3 kpl (1935-1944)
240: Seitsemän veljestä, saksa

yhdistyy

yhdistyy
245: Die sieben Brüder : Roman 3 kpl (1950-1958)
245: Die sieben Brüder : Roman 8 kpl (1921-2006)
240: Seitsemän veljestä, saksa

yhdistyy

245: Les sept frères 1 kpl (1963)
245: Les sept frères : roman 3 kpl (1926-1985)
240: Seitsemän veljestä, ranska

ei yhdisty (ero $b-osakentässä)

245: Los siete hermanos 1 kpl (1951)
245: Los siete hermanos 8 kpl (1941-1988)
240: Seitsemän veljestä, espanja

yhdistyy

245: Sedm bratři : román 1 kpl (1941) ei mitään mihin yhdistää
245: Seitse venda 1 kpl (1956)
245: Seitse venda 2 kpl (1971-1983)
240: Seitsemän veljestä, viro

yhdistyy
245: Seitse wenda : romaan 1 kpl (1924)
245: Seitse wenda : romaan 1 kpl (1935)
240: Seitsemän veljestä, viro

yhdistyy

245: Semero brat'ev : povest' 1 kpl (1935)
245: Semero brat'ev : povest' 1 kpl (1951)
240: Seitsemän veljestä, venäjä

yhdistyy

hollanti

saksa

ranska

espanja

tsekki

viro

venäjä

15:stä puutteellisesta 
tietueesta 12 saatiin 
yhdistettyä 
alkuteokseen muiden 
tietueiden kautta!



Tietueista teoksiksi ja instansseiksi



Teokset auktoriteetiksi?
Linkitykset teoksille

● WorldCat Works, Kirjasampo, LIBRIS XL, LC Name/Title authority, VIAF…
● linkitysten kautta voisi parantaa teosten eristämisen laatua

Teosauktoriteetin valmistelu

● Ensi vaiheessa RDF-datasta voisi ottaa esim. teokset, joilla enemmän kuin 
yksi instanssi, ja tehdä niistä auktoriteettitietueita tms. käsin paranneltavaksi



Kiitos

Nämä kalvot: https://tinyurl.com/bibframe-fennica-teokset 

https://tinyurl.com/bibframe-fennica-teokset

