
Perustaso Ydintaso RDA:n perustason ja ydintason elementit

Perustaso = RDA:n ydinelementit + suomalaisten kirjastojen linjaamat
ydinelementit (SKL)
Ydintaso = RDA:n ydinelementit

RDA-TEOS

Teoksen ensisijainen nimeke
Virallisen tiedon ensisijainen nimeke
Uskonnollisen teoksen ensisijainen nimeke
Teoksen tunniste
Teokseen liittyvä ajankohta tai ajanjakso
Teoksen alkuperään liittyvä paikka
Teoksen muut erottavat ominaispiirteet
Käytetty lähde
Tunnistamistaso
Oppiarvon myöntävä yhteisö tai tiedekunta (kirja-aineistossa)
Pituus- ja leveysasteet (kartta-aineistossa)
Esityskokoonpano (nuottiaineistossa ja esitetyssä musiikissa)
Musiikkiteoksen numerointi (nuottiaineistossa ja esitetyssä musiikissa)
Sävellaji (nuottiaineistossa ja esitetyssä musiikissa)
Musiikkiteoksen ensisijainen nimeke (nuottiaineistossa ja esitetyssä
musiikissa)

RDA-EKSPRESSIO

Ekspression tunniste
Sisältötyyppi
Ekspression kieli
Ekspressioon liittyvä ajankohta tai ajanjakso
Ekspression muut erottavat ominaispiirteet
Sisällön kieli
Kuvitus
Käytetty lähde
Tunnistamistaso
Mittakaava (kartta-aineistossa)
Kartan horisontaalinen mittakaava
Kartan vertikaalinen mittakaava
Karttaprojektio
Nuottikirjoituksen tyyppi
Nuottiaineiston muoto
Kesto (nuottiaineistossa, esitetyssä musiikissa ja liikkuvassa kuvassa)

RDA-MANIFESTAATIO

Päänimeke
Ensimmäinen päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto
Muut päänimekkeeseen liittyvät vastuullisuustiedot
Painostiedot



Tieto nimetystä uudistetusta painoksesta
Tieto muuttumattomasta lisäpainoksesta
Julkaisemattoman aineiston tuotantoaika
Ensimmäinen kustannuspaikka
Kustantajan nimi
Julkaisuaika
Jakajan nimi (liikkuvassa kuvassa)
Sarjan päänimeke (kirja-, kartta- ja nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)
Sarjan numerointi (kirja-, kartta- ja nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)
Alasarjan päänimeke (kirja-, kartta- ja nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)
Alasarjan numerointi (kirja-, kartta- ja nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)
Manifestaation tunniste
Työohjeiden mukaiset huomautukset manifestaatiosta
Tallennetyyppi
Laajuus
Koko
Rinnakkainen päänimeke
Muu nimeketieto
Aiempi päänimeke
Myöhempi päänimeke
Mediatyyppi
Sarjan ISSN-tunnus
Alasarjan ISSN-tunnus
Ensimmäisen tai ainoan numerointijakson ensimmäisen numeron tai osan
numero ja/tai kirjain (sarja-aineistossa)
Ensimmäisen tai ainoan numerointijakson ensimmäisen numeron tai osan
aikamäärite (sarja-aineistossa)
Viimeisen tai ainoan numerointijakson viimeisen numeron tai osan
numero ja/tai kirjain (sarja-aineistossa)
Viimeisen tai ainoan numerointijakson viimeisen numeron tai osan
aikamäärite (sarja-aineistossa)
Avainnimeke (sarja-aineistossa)
Lyhennetty nimeke (sarja-aineistossa)

RDA-TOIMIJA

Henkilön ensisijainen nimi
Henkilön arvonimi (kun se on sana tai ilmaus, joka osoittaa kuninkaallista
tai aatelisarvoa, kirkollista virkaa tai asemaa tai uskonnolliseen tehtävään
liittyvää puhuttelua)
Syntymäaika
Kuolinaika
Muu henkilöön liittyvä määrite (kun kyseessä on kristillinen pyhimys,
henki, henkilö joka mainitaan pyhässä kirjoituksessa tai apokryfisessä
kirjassa, fiktiivinen hahmo tai taruolento, tai todellinen ei-inhimillinen
entiteetti)



Henkilön ammatti tai ala (kun henkilön nimi on fraasi tai ilmaus, josta ei
käy ilmi että kyseessä on henkilö, tai jos sitä tarvitaan erottamaan
samannimiset henkilöt toisistaan.)
Henkilön tunniste
Suvun ensisijainen nimi
Suvun tyyppi
Sukuun liittyvä ajankohta
Suvun tunniste
Yhteisön ensisijainen nimi
Konferenssin tms. paikka
Konferenssin tms. ajankohta
Konferenssiin tms. liittyvä laitos (kun kyseessä on konferenssi tms., joka
voidaan paremmin identifioida laitoksen kuin paikannimen tai -nimien
avulla, tai jos paikannimi tai -nimet eivät ole tiedossa eikä niitä voida
helposti varmistaa.)
Konferenssin tms. numero
Muu yhteisöön liittyvä määrite (kun nimestä ei käy ilmi että kyseessä on
yhteisö)
Yhteisön tunniste
Käytetty lähde
Tunnistamistaso

AINEISTON ENSISIJAISET SUHTEET

Manifestaatioon sisältyvä teos
Manifestaatioon sisältyvä ekspressio

AINEISTOJEN VÄLISET SUHTEET

Viittauksen kohteena oleva manifestaatio, kun kyseessä on jäljenne
Viittauksen kohteena oleva teos sarja-aineistossa (sarja-aineistossa)

Viittauksen kohteena oleva ekspressio sarja-aineistossa (sarja-aineistossa)

AINEISTON JA TOIMIJAN VÄLISET SUHTEET

Teoksen tekijä
Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö (jos tämän henkilön, suvun
tai yhteisön auktorisoitua hakutietoa on käytetty teoksen auktorisoidun
hakutiedon muodostamisessa)
Ekspression tekijä (toimittaja, sovittaja, kääntäjä, esittäjä, sanoittaja)

TOIMIJOIDEN VÄLISET SUHTEET

Käytetty lähde
Viittauksen kohteena oleva henkilö (toinen identiteetti)

Viittauksen kohteena oleva yhteisö (hierarkkiset ja temporaaliset suhteet)

AIHEEN JA TEOKSEN VÄLISET SUHTEET



Aihetta osoittava suhde (vähintään yksi on merkittävä)


