Liite X: Kuvailun tiedotuspäivän (22.10.2019)
esimerkkitietueita

Esimerkki 1: Mykkäelokuva DVD-julkaisuna

Huomaa: Esimerkeistä on jätetty pois puhtaasti bibliografisen kuvailun sisältäviä kenttiä.

Esimerkki 1: Mykkäelokuva DVD-julkaisuna

Jalmari Lahdensuon ohjaama elokuva Pohjalaisia (Suomi, 1925).
024 3# |a 6416415913271
028 41 |a VLMedia |a VLDVD-132
033 00 |a 1925---- |b 6964 |c H4 |p Alahärmä |p Suomi-Filmin Vironkadun studio, Helsinki |p Lapua (kuvausaika ja -paikat
koneluettavassa muodossa (Alahärmälle ja Lapualle ei ole vielä omaa LCC Cutter -koodia, joten siksi vain Helsinki on puhtaassa
koodimuodossa); sama tieto ihmisluettavassa muodossa, ks. kenttä 518)
043 __ |a e-fi--- |c fi

(teoksen aiheena oleva paikka koneluettavassa muodossa; sama tieto ihmisluettevassa muodossa, ks. kenttä 651)

045 2_ |a w5w5 |b d1850 |b d1859 (teoksen käsittelemä aika vuosikymmenen tarkkuudella ja rajavuosina ilmaistuna koneluettavassa
muodossa; sama tieto ihmisluettavassa muodossa, ks. kenttä 648)
046 __ |k 1925 |2 edtf (teoksen luomisaika koneluettavassa muodossa; sama tieto vuosikymmenen tarkkuudella ihmisluettavassa
muodossa, ks. kenttä 388)
072 _7 |a 96 |2 kkaa

(Kokoelmakartan aihealueryhmä "Valokuvaus. Elokuva")

072 _7 |a PN |2 kkaa

(Library of Congress Classification Outlinen aihealueryhmä "Literature (General)", joka sisältää myös elokuvan)

080 1_ |a [aiheenmukainen UDK-luokka] |x (084) |2 2019 (UDK:n jatkuvasti päivittyvästä monikielisestä verkkoversiosta vuonna 2019
tarkistettu muodon yleislisäluku "Kuvat. Kuva-aineistot. Graafiset aineistot", joka kattaa myös elokuvat)
084 __ |a 84.2 |2 ykl
kertomakirjallisuus")

(YKL:n luokka "Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede—Kertomakirjallisuus—Suomenkielinen

130 0_ |a Pohjalaisia (elokuva : 1925)
245 10 |a Pohjalaisia / |c käsikirjoitus: Artturi Järviluoma ; ohjaus: Jalmari Lahdensuo ; [muut vastuullisuusmerkinnöt ...].
257 __ |a Suomi |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

(teoksen tuotantomaa)

257 __ |a Finland |2 yso/swe |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
264 _2 |a [Nummela] : |b VLMedia, |c [2019]
388 1_ |a 1920-luku |2 yso/fin (teoksen luomisaika vuosikymmenen tarkkuudella ihmisluettavassa muodossa; tarkempi tieto
koneluettavassa muodossa, ks. kenttä 046)
388 1_ |a 1920-talet |2 yso/swe
511 0_ |a Simo Kaario (Erkki Harri), Kaisa Leppänen (Maija Harri), Ilmari Unho (Heikki Hanka), Mimmi Lähteenoja (Kaisa) ...
518 __ |o Kuvattu |d 1925 |p Alahärmässä, Helsingissä (Suomi-Filmin Vironkadun studio) ja Lapualla.
ihmisluettavassa muodossa; sama tieto koneluettavassa muodossa, ks. kenttä 033)
600 14 |a Harri, Erkki |c (fiktiivinen hahmo)
600 14 |a Harri, Maija |c (fiktiivinen hahmo)
...

(teoksen kuvausaika ja -paikka

648 _7 |a 1850-luku |2 yso/fin (teoksen käsittelemä aika vuosikymmenen tarkkuudella ihmisluettavassa muodossa; sama tieto
koneluettavassa muodossa, ks. kenttä 045)
648 _7 |a 1850-talet |2 yso/swe
650 #7 |a puukkojunkkarit |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p20288
650 #7 |a …
650 #7 |a knivjunkare |2 yso/swe |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p20288
650 #7 |a …
651 _7 |a Etelä-Pohjanmaa |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94107
651 _7 |a Södra Österbotten |2 yso/swe |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94107
655 _7 |a draamaelokuvat |2 slm/fin |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s627
655 _7 |a historialliset elokuvat |2 slm/fin |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s230
655 _7 |a mykkäelokuvat |2 slm/fin |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s870
655 _7 |a dramafilmer |2 slm/swe |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s627
655 _7 |a historiska filmer |2 slm/swe |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s230
655 _7 |a stumfilmer |2 slm/swe |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s870

