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Katalogiseringsregler och
-format i förändring
Från katalogisering till beskrivning enligt RDA
27.5.2019
Christian Nelson

Vad är RDA?
•

RDA är en samling element, riktlinjer och
instruktioner som stöder skapande av
välstrukturerad metadata för biblioteksoch kulturarvsresurser, i enlighet med
internationella modeller för
användarfokuserade applikationer med
länkad data.

•

RDA bygger på IFLA:s begreppsmodell
LRM (Library Reference Model). I enlighet
med LRM definierar RDA entiteter och
relationer mellan entiter som beskrivs.

Varför RDA?
• Varje element som beskrivs stöder
informationssökningsprocessen – att
kunna
–
–
–
–
–

hitta
identifiera
välja
använda och
kartlägga resurser.

• Samma katalogiseringsregler för alla
materialtyper.

Varför RDA?
•

RDA-reglernas omfattning och det
utökade antalet entiteter som
beskrivs kräver mera samarbete så
väl inom som utanför
biblioteksvärlden.

•

Katalogiseringsreglerna och den
bakomliggande begreppsmodellen
stöder användande av länkad data
så att biblioteksvärldens metadata
också kan användas utanför
biblioteken och i olika
webbapplikationer (semantiska
webben).

Begreppsmodell, katalogiseringsregler
och format i samverkan
• LRM – vad vi beskriver
• RDA – hur vi beskriver
• Finländsk praxis (SKL –
Suomalaisten kirjastojen
linjaukset) – på vilket sätt
• MARC21 – i vilket format vi
beskriver, d.v.s. hur vi för
närvarande organiserar data i olika
fält

Mot en enhetlig beskrivning
ung.

Begreppsmodell

1960-t.

Kat.regl.

Format

AACR2

MARC
UNIMARC (IFLA)

Finländska katalogiseringsregler
Suomalaiset luettelointisäännöt

1970-t.
1980-t.
1990-t.
2001
2008
2012
2016
2017
2019

FINMARC
FINMARC(AV) mfl
FINMARC(98)
MARC21-Fin
MARC21

FRBR publi.
ISBD
RDA
LRM
uppd. RDA

XLM

Bortom MARC
•

För att kunna dra nytt av
RDA behöver vi lagra
metadata i ett nytt format
och ha datasystem
(bakomliggande system
och kundgränssnitt) som
använder detta nya format
(oklart ännu var och hur) –
först då kan vi se nyttan av
RDA till fullo i både
beskrivning och
informationsssökning.

•

”Alla” bibliotekssystem
fungerar ännu med MARC
i grunden

Bortom MARC, forts.
•

Metadata i nya Libris XL
i XLM-format, format för
länkad data som inte är
biblioteksspecifikt

•

Bibframe 2.0 en RDFvokabulär framtagen av
Library of Congress
med målet att ersätta
MARC21.

•

Fritt tillgängligt
testprogram: RIMFF

Förnyelse av RDA
•

3R Project = RDA Toolkit Restructure and Redesign Project.
– Uppdaterad version bygger på IFLA LRM (godk. aug. 2017)
(Library Reference Model) som ersätter FRBR, FRAD, FRSAD).
• Nya entiteter: plats, tidsspann och nomen, agent, kollektiv agent

•

Omstrukturering av innehåll och arbetsprocesser
– Tydligare och mer strukturerade instruktioner
– Ökad flexibilitet (fungera både i MARC och nyare format)
– Kapitelindelningen slopas, inga appendix

•

Nytt gränssnitt som är enklare att använda (RDA Toolkit)
– betaversion tillgänglig

Förnyelse av RDA, forts.
• Tidtabell
– 4/2019
publicering av preliminär text på
engelska
– 2019:
finsk översättning
uppdatering av praxis och guider
– våren 2020
publicering av texten på engelska
och finska
RDA-utbildning
– gamla RDA Toolkit i bruk ännu
våren 2021? (övergångstid)

RDA-entiteter
Vad vi beskriver och hur de relaterat till varandra
Nuvarande RDA-entiter

Nya entiter i.o.m. LRM

Verk

Nomen

Uttryck

Plats

Manifestation

Tidsspann

Exemplar
Person

Agent

Institution

Kollektiv agent

Släkt

Term (VUME)

Förklaring

Exempel

Verk

En avgränsad intellektuell eller
konstnärlig skapelse (innehållet,
idén)

Kjell Westö: Drakarna över Helsingfors

Det intellektuella eller
konstnärliga förverkligandet av
ett verk i form av alfanumerisk,
musikalisk eller koreografisk
notation, som ljud, bild, föremål,
rörelse etc. eller som valfri
kombination av dessa former.

-

Work
förverkligas i

Uttryck
Expression

(filmen är ett annat verk)

-

gestaltas i

Den fysiska gestaltningen av ett
verk

Manifestation
Manifestation

representeras av

Ett enskilt förverkligande av en
Exemplar / Item manifestation

svenska utgåvan
finsk översättning
(Leijat Helsingin yllä)
tysk översättning
lättläst version
ev. framtida kraftigt redigerad svensk
utgåva
…

Svenska utgåvans manifestationer:
- originalutgåva Söderström 1996
(inbunden)
- Pan 2001 (häftad)
- Nyutgåva Schildts & Söderströms
2017
- e-bok 2017
- …
1440341860

RDA-kärnelement och
finländsk praxis
Från katalogisering till beskrivning enligt RDA
27.5.2019
Isabel Nygård-Anturaniemi

Vad är en bok?
•

Vem har skrivit den här boken?
(verk)

•

Vem har gjort den här översättningen av boken?
(uttryck)

•

Jag ska köpa den här boken.
(manifestation)

•

Den här boken har den här streckkoden.
(exemplar)

Material
Verk

Uttryck

Manifestation

Exemplar

Agent

Annat

personer
institutioner
släkter

ämne
tid
plats

LDR

00000cam a2200157 i 4500

001

012258962

005

20181126133052.0

008

180505t20182018fi ||||

020

|a 978-952-333-155-6 |q inbunden

035

|a (FI-MELINDA)012258962

040

|a FI-NL |b fin |e rda |d FI-Vaski

|0| 0bswe

0411 |a swe |h fin
0801 |a 929 Räikkönen |2 1974/fin/fennica
0801 |a 796/799 |2 1974/fin/fennica
084

|a 79.5209 |2 ykl

1001 |a Hotakainen, Kari, |e kirjoittaja. |0 (FIN11)000044523
2401
|a Tuntematon Kimi Räikkönen, |l svenska
0
2451
|a Den okände Kimi Räikkönen / |c Kari Hotakainen ; översättning: Mårten Westö.
4
264 1 |a [Helsingfors] : |b Förlaget, |c [2018]
264 3 |a Lettland : |b Livonia Print
264 4 |c ©2018
300

|a 271 sidor, 16 onumrerade bildsidor : |b illustrationer ; |c 22 cm

336

|a text |b txt |2 rdacontent

337

|a omedierad |b n |2 rdamedia

338

|a volym |b nc |2 rdacarrier

5052 |a S. 242-264: Statistik.
6001
|a Räikkönen, Kimi, |0 (FIN11)000131263
4
650 7 |a idrottare |2 yso/swe |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3315
650 7 |a bilsport |2 yso/swe |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1121
655 7 |a biografier |2 slm/swe |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1006
7001 |a Westö, Mårten, |e översättare. |0 (FIN11)000067134

Verk
En avgränsad intellektuell eller
konstnärlig skapelse (innehållet,
idén)
Uttryck
Det intellektuella eller konstnärliga
förverkligandet av ett verk i form
av alfanumerisk, musikalisk eller
koreografisk notation, som ljud,
bild, föremål, rörelse etc. eller som
valfri kombination av dessa former.
Manifestation
Den fysiska gestaltningen av ett
verk
Exemplar
Ett enskilt förverkligande av en
manifestation

Verkvärk?

Källa: Tillett, Barbara (2004). Vad är FRBR?
https://www.loc.gov/catdir/cpso/Vad-ar-FRBR.pdf

Övning
Verk? Uttryck? Manifestation? Exemplar?
__ En lättläst version av Birgitta Bouchts
Tusenblad
__ En inbunden kopia
__ Hallonbåtsflyktingen (på svenska)
__ Tre systrar och en berättare av Lars Sund
__ 50 nyanser av grått som ljudbok
__ Uljens Allmän pedagogik som e-bok
__ Förvandlingen (pjäs)
__ Pocketutgåva av Hallonbåtsflyktingen
__ Hundtuggad bok

Övning (forts.)
__ Noter för operan Carmen
__ Inspelning av Carmen vid Vasa stadsteater
__ Kalevala
__ Hundarnas Kalevala
__ Fransk översättning av Småtrollen och den stora
översvämningen
__ DVD-utgåva av I Mumindalen
__ VHS-utgåva av I Mumindalen
__ I Mumindalen (tv-serie)
__ Fest i Mumindalen (tv-spel)
__ En av Tove Jansson signerad kopia av Trollvinter

Övning - Facit
Verk? Uttryck? Manifestation? Exemplar?
U_ En lättläst version av Birgitta Bouchts
Tusenblad
E_ En inbunden kopia (= exemplar)
U_ Hallonbåtsflyktingen (på svenska)
V_ Tre systrar och en berättare av Lars Sund
M_ 50 nyanser av grått som ljudbok
M_ Uljens Allmän pedagogik som e-bok
V_ Förvandlingen (pjäs)
M_ Pocketutgåva av Hallonbåtsflyktingen
E_ Hundtuggad bok

Övning – Facit (forts.)
U_ Noter för operan Carmen
M_ Inspelning av Carmen vid Vasa stadsteater
V_ Kalevala
V_ Hundarnas Kalevala
U_ Fransk översättning av Småtrollen och den stora
översvämningen
M_ DVD-utgåva av I Mumindalen
M_ VHS-utgåva av I Mumindalen
V_ I Mumindalen (tv-serie)
V_ Fest i Mumindalen (tv-spel)
E_ En av Tove Jansson signerad kopia av Trollvinter

Kärnelement och finländsk praxis
• I RDA-texten ingår ofta
alternativa sätt att beskriva ett
element.
• Finländsk praxis anger vilket
alternativ som tillämpas i
Finland.
• Motsvarande praxis finns för
Libris-katalogisering i Sverige
och katalogisering i andra
länder.

Kärnelement och finländsk praxis,
forts.
• Olika länders praxis finns tillänglig i RDA
Toolkit.
• Den finländska praxisen främjar en enhetlig
beskrivning inom landet.
• Utgående från praxisen utarbetas anvisningar
för hur reglerna skall tillämpas i MARC21format (sovellusohje).

Förenkling(?) av beskrivningen
• Finländsk praxis genomgången
2017- för att förenkla (keventää /
sujuvoittaa) RDA-beskrivningen.
• Uppdaterad eller ny praxis i 42 fall
(Beskrivningsstandardgruppen)
• Två nivåer:
– perustaso / grundnivå

• rekommenderad nivå, används i Melinda
• 84 element

– ydintaso / kärnnivå
• 44 obligatoriska kärnelement i RDA

Förenkling(?) av beskrivningen, forts.
• Elementen välj utgående
från den materialtyp som
beskrivs
• Inget hindrar att man
använder fler element än
de enligt nivån
obligatoriska elementen.

grund kärn

RDA-VERK

RDA-TEOS

x

x

Föredragen titel för verket

Teoksen ensisijainen nimeke

6.2.2

x

x

Identifikator för verket

Teoksen tunniste

6.8

x

Konsulterad källa

Käytetty lähde

5.8

x

Status för identifieringen

Tunnistamistaso

5.7

x

Namnet på den institution eller fakultet
där avhandlingen framlagts

Oppiarvon myöntävän yhteisön tai
tiedekunnan merkitseminen
7.9.3.3

Longitud och latitud (kartor)

Pituus- ja leveysasteet (karttaaineistossa)

7.4.2

Besättning (noter och ljudinspelningar)

Esityskokoonpano
(nuottiaineistossa ja esitetyssä
musiikissa)

6.15

Numerisk beteckning för ett musikverk
(noter och ljudinspelningar)

Musiikkiteoksen numerointi
(nuottiaineistossa ja esitetyssä
musiikissa)

6.16

Tonart (noter och framförd musik)

Sävellaji (nuottiaineistossa ja
esitetyssä musiikissa)

6.17

x

x

x

x

grund kärn

RDA-UTTRYCK

RDA-EKSPRESSIO

x

x

Identifikator för uttrycket

Ekspression tunniste

6.13

x

x

Innehållstyp

Sisältötyyppi

6.9

x

x

Språk för uttrycket

Ekpression kieli

6.11

x

Innehållets språk

7.12

x

Illuistrativt innehåll (MDO: illustration)

Sisällön kieli
Kuvitus (muissa kuin
kuvateoksissa)

x

Konsulterad källa

Käytetty lähde

5.8

x

Status för identifieringen

Tunnistamistaso

5.7

Mitta-kaava (kartta-aineistossa)

7.25

7.15

x

x

Skala (kartor)

x

x

Horisontell skala för kartografiskt innehåll Kartan horisontaalinen mittakaava

7.75.3

x

x

Kartan vertikaalinen mittakaava

7.25.4

x

Vertikal skala för kartografiskt innehåll
Uppgift om projektion för kartografiskt
innehåll

Karttaprojektio

7.26

x

Typ av musiknotation

Nuottikirjoituksen tyyppi

7.13.3

x

Musikalietyp

Nuottiaineiston muoto

7.20

x

Speltid (noter, ljudinspelningar och rörliga Kesto (nuottiaineistossa, esitetyssä
bilder)
musiikiissa ja liikkuvassa kuvassa) 7.22

x
x

x

RDA-MANIFESTATION
Huvudtitel
Först upphovsuppgift som hänför sig till
huvudtiteln
Övriga upphovsuppgifter som hänför sig till
huvudtiteln
Upplagebeteckning

x

x

Påföljande upplagebeteckning

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

Uppgift om oförändrat nytryck
x
x
x
x

Produktionstid för opublicerat material
Första utgivningsort
Utgivarnamn
Utgivningstid
Distributörsnamn (rörliga bilder)

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 (rörliga bilder)

2.3.2
2.4.2
2.4.2
2.5.2
2.5.6
2.5.6
2.7.6
2.8.2
2.8.4
2.8.6
2.9.4

x

x

x

x

x

x

Huvudtitel till serie

Sarjan päänimeke (kirja-, kartta- ja
nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)

2.12.2

Numrering inom serie

Sarjan numerointi (kirja-, kartta- ja
nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)

2.12.9

Huvudtitel till underserie

Alasarjan päänimeke (kirja-, karttaja nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)
2.12.10

x

x

Numrering inom underserie

Alasarjan numerointi (kirja-, karttaja nuottiaineistossa sekä esitetyssä
musiikissa)
2.12.17

x

x

Identifikator för manifestationen

Manifestaation tunniste

2.15

Anmärkningar om manifestationen enligt
anvisningar

Työohjeiden mukaiset
huomautukset manifestaatiosta

2.17

x

x

Bärartyp

Tallennetyyppi

3.3

x

x

Omfång

Laajuus

3.4

x

Parallell huvudtitel

Rinnaikkainen päänimeke

2.3.3

x

Övriga titelinformation

Muu nimeketieto

2.3.4

x

Föregående huvudtitel

Aiempi päänimeke

2.3.7

x

Efterföljande huvudtitel

Myöhempi päänimeke

2.3.8

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

Medietyp
Series ISSN
Underseries ISSN

Mediatyyppi
Sarjan ISSN-tunnus
Alasarjan ISSN-tunnus

3.2
2.12.8
2.12.16

Numerisk och/eller alfabetisk beteckning
för första numret/delen i svit

Ensimmäisen tai ainoan
numerointijakson ensimmäisen
numeron tai osan numero ja/tai
kirjain (sarja-aineistossa)

2.6.2

x

Kronologisk beteckning för första eller
enda numret/delen i svit

x

Numerisk och/eller alfabetisk beteckning
för sista numret/delen i svit

x

Kronologisk beteckning för sista numret/
delen i svit
Nyckeltitel
Förkortad titel

Ensimmäisen tai ainoan
numerointijakson ensimmäisen
numeron tai osan aikamäärite
(sarja-aineistossa)
Viimeisen tai ainoan
numerointijakson ensimmäisen
numeron tai osan numero ja/tai
kirjain (sarja-aineistossa)
Viimeisen tai ainoan
numerointijakson ensimmäisen
numeron tai osan aikamäärite
(sarja-aineistossa)
Avainnimeke (sarja-aineistossa)
Lyhennetty nimeke (sarjaaineistossa)

2.6.3

2.6.4

2.6.5
2.3.9
2.3.10

grund kärn

RDA-AGENT

RDA-TOIMIJA

x

x

Föredraget namn för personen

Henkilön ensisijainen nimi

9.2.2

x

x

Födelsetid

Syntymäaika

9.3.2

x

x

Dödstid

Kuolinaika

9.3.3

x

x

Identifikator för personen

Henkilön tunniste

9.18

x

x

Föredraget namn för släkten

Suvun ensisijainen nimi

10.2.2

x

x

Typ av släkt

Suvun tyyppi

10.3

x

x

Tid förknippad med släkten

Sukuun liittyvä ajankohta

10.4

x

x

Identifikator för släkten

Suvun tunniste

10.10

x

x

Föredraget namn för institutionen

Yhteisön ensisijainen nimi

11.2.2

x

x

Konferensort

Konferenssin paikka

11.3.2

x

x

Tid för konferens, etc.

Konferenssin ajankohta

11.4.2

x

x

Samhörande institution

Konferenssiin littyvä laitos

11.5

x

x

Ordningsnummer för konferens, etc.

Konferenssin numero

11.6

x

Typ av institution

Yhteisön tyyppi

11.7.1.4

x

Administrativ enhets art

Hallintoalueen tyyppi

11.7.1.5

Identifikator för institutionen

Yhteisön tunniste

11.12

x

Konsulterad källa

Käytetty lähde

5.8

x

Status för identifieringen

Tunnistamistaso

5.7

x

x

grund
x
x

kärn
x

PRIMÄRA RELATIONER MELLAN MATERIAL
Manifesterat verk
Manifesterat uttryck

AINEISTON ENSISIJAISET SUHTEET
Manifestaatioon sisältyvä teos
Manifestaatioon sisältyvä ekspressio

grund

kärn

RELATIONER MELLAN MATERIAL

17.8
17.10

x

Reproducerad manifestation

x

Relaterat verk (seriell resurs)

x

Relaterat uttryck (seriell resurs)

AINEISTON VÄLISET SUHTEET
Viittauksen kohteena oleva manifestaatio,
kun kyseessä on jäljenne
J.4.2
Viittauksen kohteena oleva teos sarjaaineistossa (sarja-aineistossa)
J.2
Viittauksen kohteena oleva ekspressio
sarja-aineistossa (sarja-aineistossa)
J.3

RELATIONER MELLAN MATERIAL OCH
AKTÖR
Skapare (no: Opphavsmann)
Bidragsgivare (redaktör, arrangör av musikalisk
komposition, huvudexekutör, översättare,
sångtextförfattare, illustratör…)

AINEISTON JA TOIMIJAN VÄLISET
SUHTEET
Teoksen tekijä
Ekspression tekijä (toimittaja, sovittaja,
kääntäjä, pääesittäjä, sanoittaja ja
kuvittaja…)

RELATIONER MELLAN AKTÖRER
Konsulterad källa

TOIMIJOIDEN VÄLISET SUHTEET
Käytetty lähde
5.8
Viittauksen kohteena oleva henkilö (toinen
identiteetti)
K.2.1
Viittauksen kohteena oleva yhteisö
(hierarkiset ja temporaaliset suhteet)
K.4.3

grund
x

kärn
x

x
grund
x

kärn

x

Relaterad person

x

Relaterad institution

RELATIONER MELLAN ÄMNE OCH VERK
x

x

Ämnesrelation (minst en relation)

19.2

20.2

AIHEEN JA TEOKSEN VÄLISET
SUHTEET
Aihetta osoittava suhde (vähintään yksi on
merkittävä)
23.4

RDA to Marc bibliographic mapping
MARC 21
FIELD
TAG

MARC 21
SUBFIELD CODE
OR CHARACTER POSITION IN
FIXED FIELD

MARC 21 FIELD /
SUBFIELD NAME

Title Proper

245

a, n, p

Title

2.3.2

Title Proper

245

c

Statement of responsibility, etc.

2.3.3

Parallel Title Proper

245

b

Remainder of title

2.3.3

Parallel Title Proper

245

c

Statement of responsibility, etc.

2.3.3

Parallel Title Proper

246 2nd indicator #

a, n, p

No type specified

2.3.3

Parallel Title Proper

246 2nd indicator 1

a, n, p

Parallel title

2.3.4

Other Title Information

245

b

Remainder of title

2.3.4

Other Title Information

245

c

Statement of responsibility, etc.

2.3.5

Parallel Other Title Information

245

b

Remainder of title

2.3.5

Parallel Other Title Information

245

c

Statement of responsibility

RDA
INSTRUCTION
NUMBER

RDA
ELEMENT
NAME

Chapter 2

Identifying Manifestations and
Items

2.3

Title

2.3.2

Från huvuduppslag till
auktoriserad sökingång
Från katalogisering till beskrivning enligt RDA
27.5.2019
Isabel Nygård-Anturaniemi

Huvuduppslag finns ej mer
•

Auktoriserad sökingång:
En standardiserad sökingång som representerar en entitet.

•

En entitet kan ha många sökingångar, men endast en auktoriserad
sökingång (föredragen form).

•

Den auktoriserade sökingången för ett verk eller uttryck
konstrueras genom att kombinera (i denna ordning):
a) Den auktoriserade sökingången för en person, familj/släkt eller institution
som är upphovsansvarig för verket (skapare), om tillämpligt
b) Den föredragna titeln för verket, se RDA 6.2.2
c) Övriga element, se RDA 6.27-6.31

Enskilt, avskilt eller urskilt?
• Man kan inte längre utgå från vad som står i den enskilda
boken. RDA omfattar även verket och uttrycket, inte
enbart den enskilda manifestationen.
• Det viktiga är att fastslå den auktoriserade sökingången
för verket. Detta kan inte göras mekaniskt, utan det krävs
att man närmare bekantar sig med verkets innehåll och
typ samt relaterade agenter, d.v.s. skapare och andra
bidragsgivare.

Regeln om tre finns ej mer!
• I de fall där flera skapare är inblandade är
kärnfrågan huruvida verket är skapat av
aktörerna i samarbete eller om det är frågan om
ett samlingsverk (aggregat), d.v.s. en samling av
självständiga verk.
• Auktoriserad sökingång väljs enligt övervägande,
men i tveksamma fall räknas verket som
aggregat (samlingsverk).

6.27.1.2 Verk skapade av en agent
• Om en agent är ansvarig för att ha skapat
verket (se 19.2.1.1), utformas den
auktoriserade sökingången för verket
genom att kombinera
a)

b)

Den auktoriserade sökingången för personen
(se 9.19.1), släkten (se 10.11.1) eller
institutionen (11.13.1) som skapat verket
Den föredragna titeln för verket (se 6.2.2)

• En institution/sammanslutning kan också
vara skapare för ett verk. I RDA 19.2.1.1.1
finns olika fall då detta blir aktuellt listade.

6.27.1.3 Verk med delat upphovsansvar
(”samarbetsverk”)
•

Om två eller fler agenter i samarbete
är ansvariga för att ha skapat verket
(se 19.2.1.1) utformas den
auktoriserade sökingen för verket
genom att kombinera:
a)
b)

•

Den auktoriserade sökingången för personen (se
9.19.1), släkten (se 10.11.1) eller institutionen (11.13.1)
som skapat verket
Den föredragna titeln för verket (se 6.2.2)

Finländsk praxis: Ett verk med delat
upphovsansvar kännetecknas av
följande egenskaper:
1. I materialet är det inte klart uttryckt vilken
av skaparna som är huvudansvarig.
2. Materialet består inte av separata verk
med egna skapare.

6.27.1.4 Verk som består av verk skapade
av olika agenter
•

Om ett verk är en samling av verk av
olika agenter utformas den auktoriserade
sökingången för verket genom att
använda den föredragna titeln för
samlingen / aggregatet (se 6.2.2).

•

Finländsk praxis: Ett aggregat som
består av olika verk känns igen bl.a. på
följande sätt:
1. I materialet framgår vem som
ansvarar för vilken del.
2. I materialet finns ofta nämnt redaktör/
sammanställare.
3. Personer som omöjligen kunnat
skapa verket tillsammans är nämnda
som skapare (författare), t.ex. utgående
från levnadstid.

6.27.1.5 Omarbetningar och revideringar
• Gäller bearbetningar gjorda av både de ursprungliga skaparna och
andra
• Bedömningsfråga: Är bearbetningen ett nytt verk eller inte?
• Om en bearbetning eller en revidering av ett existerande verk i
betydande grad ändrar originalverkets särprägel eller innehåll
behandlas bearbetningen som ett nytt verk.
• Hjälpmedel:
– RDA-texten
– Libris-praxis
– RDA-litteratur (Maxwell’s handbook for RDA). De två följande sidorna är hämtade ur
Praxis för RDA i Libris och SMDB som listat utgående från Maxwell.

Nytt verk – ny auktoriserad sökingång
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En parafras eller omarbetning
En omarbetning för barn
En omarbetning av ett verk till en annan litterär form eller genre
En omarbetning av ett konstverk till ett annat medium
En parodi
En omarbetning av en text som innebär att den ursprunglige
författaren inte längre betraktas som upphovsansvarig (baserat på
hur författarens namn presenteras i resurser som förverkligar verket)
En förkortning där omfattande ändringar gjorts
En filmversion av ett litterärt verk
En fri transkription av ett musikverk, på ett musikaliskt tema eller en
parafras över en annan kompositörs verk eller i dennes stil, ett verk
som är baserat på annan musik (t.ex. variationer över ett tema)

Nytt uttryck av samma verk – samma
auktoriserade sökingång
•

•
•
•
•
•
•
•
•

En revidering av en text där originalförfattaren fortfarande ses som
upphovsansvarig (den ursprunglige upphovsmannen är omnämnd i
en upphovsuppgift i det objekt som katalogiseras eller är omnämnd i
huvudtiteln och ingen annan person är omnämnd i en upphovsuppgift
eller övrig titelinformation).
En förkortning där inga omfattande förändringar gjorts
En översättning
Dubbning och textning av film
Svart-vit film som fått färg
En fotoreproduktion av ett konstverk
En reproduktion av ett konstverk i samma medium som originalet
En transkription eller ett arrangemang av ett musikverk, med tillagda
delar eller ackompanjemang
En inspelning av ett musikverk

Exempel: Ny titel, samma verk
•

Paahtoleipäkatastrofi / Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta
–
–
–

Ny titel i den nya utgåvan men fortfarande frågan om samma verk
=> föredragen titel för verket fortfarande Paahtoleipäkatastrofi (240)
I detta fall har verket en skapare i 100 fältet, i annat fall hade Paahtoleipäkatastrofi hamnat i
130-fältet
Hylluppställning?

Flerbandsverk
• Den auktoriserade sökingången för flerbandsverk
fastställs enligt den första delen.
• Förändringar se RDA 6.1.3.1.
• Undantag (Nationalbiblioteket): läroboksserier
som beskrivits före RDA (-2015) enligt gammal
praxis tills sista delen fåtts och beskrivts. Nya
läroboksserier beskrivs enligt RDA.

”Ni kan sätta dem vart ni vill!”
• Auktoriserad sökingång enligt RDA inte
nödvändigtvis samma som hyllplats
• Exempelvis: för översatta verk som inte
har skapare som auktoriserad sökingång
enligt verkets titel i originalutgåvan / den
föredragna titeln eller enligt uttryckets
titel?
• Exempel:
• 130 Kehityksen tutkimus, ruotsi
• 245 Att forska i utveckling : en inledning /
redaktörer …
• Hylluppställning: ?

Verktyg för enhetlig beskrivning
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Katalogisatörens
arbetsmiljö och hjälpmedel

”Oj, det här var ett knepigt fall”
•

RDA Toolkit
– RDA:s huvudtext
– Finländsk praxis
(f.n. fördröjd uppdatering)
– Guider för Libris och övriga länders
RDA-praxis
• bra för att hitta rätt terminologi och ibland
klargörande text eller exempel, men man bör
förstås iaktta finländsk praxis

– Bra hjälpmedel för att hitta i texten:
Mapping MARC21 > RDA > MARC21

”Oj, det här var ett knepigt fall”
•

MARC21 Sovellusohje (RDA)

•

MARC21-formatet (finns även på svenska)

•

Nationalbibliotekets utbildningsmaterial

•

Kungliga bibliotekets material

•

KUMEA-ohjeet

•

Motsvarande poster
i Melinda / Fennica / Libris

•

Diskussionslista: me-luetteloijat

Melinda och RDA
•

Melinda och de till Melinda anslutna
biblioteken tog i bruk RDA år 2016.

•

Poster före 2016 i Melinda är
konverterade till RDA, men inte
”riktiga” RDA-poster utan
hybridposter med RDA-drag.
– Exv. auktoriserad sökingång enligt
tidigare regler, ej möjligt att
konvertera automatiskt.

•

KUMEA:s anvisningar för ändringar i
hybridposter: https://www.kiwi.fi/x/eYj9Ag

Metadataordlistan
•

MDO innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av
material.

•

Utformad med samma struktur som RDA
(verk-uttryck-manifestation-exemplar-aktör-relationer)

•

Första översättningen på svenska gjord av Finlands svenska
biblioteksförening, numera uppdatering av Åbo Akademis bibliotek på
uppdrag av Nationalbiblioteket.

•

https://finto.fi/mts/sv/

Innehållsbeskrivning
enligt nationella riktlinjer
Från katalogisering till beskrivning enligt RDA
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Innehållsbeskrivning i Melinda
• Görs i enlighet med Sisällönkuvailuopas
• Alla officiella tesaurer och klassifikationsschemata kan
användas.
• Även okontrollerade termer kan vid behov användas (653).
• För person- och institutionsnamn samt ämnesord används i
sökfälten (100/600/700) auktoriserade sökingångar.

́ ов?
Tjechov, Tšehov, Checkov eller Чех
•

I Melinda används i första hand auktoritetsdatabasen Asteri
–
–

Innehåller f.n. finländska person- och institutionsnamn samt
Allärs och YSA
integrerat i Aleph-Melinda (Ctrl+F3)

•

Utländska namn anges enligt finländsk praxis, men man ta
hjälp av följande:

•

VIAF https://viaf.org/
–
–

•

ISNI (International Standard Name Identifier) http://
www.isni.org/
–
–
–

•

internationellt utbyte av auktoritetsposter
OBS! Finländska poster är inte korrigerade!

unika id-nummer för författare och andra som ger bidrag till media
som böcker, tidningar, tidskrifter, radio eller TV
ISO-standard
16 siffror i fyra grupper

IFLA Names of Persons

Auktoriserade namnformer
exempel ur Sovellusopas:
100 1# ‡a Paasikivi, J. K., ‡e kirjoittaja.
100 1# ‡a Alasalmi, Päivi, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000040297
0-osakentässä Asteri-ID
100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡0 (DE-101c)310008891
0-osakentässä lähde ja numero (Saksan kansallisbibliografiassa oleva
auktoriteettitietueen numero
100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882, ‡e kirjoittaja. ‡0
(isni)1234567899999799 > 0-osakentässä ISNI-standarditunniste
100 1# ‡a Carvallo, Andres, ‡e kirjoittaja. ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/
nb2011025386
0-osakentässä linkki auktoriteettitietueeseen

Sisällönkuvailuopas
•

https://www.kiwi.fi/x/N4OcB

•

Gäller innehållsbeskrivning (indexering och klassificering) av alla
typer av biblioteksmaterial
I detta skede anpassad till bibliografiska poster i MARC21-format

•
•

Sisällönkuvailuopas är på finska men det finns sammanfattning och
exempel på svenska.

•

Utarbetat av Expertnätverket för innehållsbeskrivning
(Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku))

Innehållsbeskrivning
• Materialets genre/form
– Faktamaterial eller fiktivt material
(fast fält, framför allt 008)
– Finländsk genre- och formlista
(655, upprepas vid behov)

• Materialets målgrupp
– Avsett för viss målgrupp (008/22,
385, 521)

Innehållsbeskrivning, forts.
•

Namngiven person, institution eller en händelse som materialet
handlar om (600, 610, 611, 647)
– exempel: biografier, organisationshistoriker

•

Verk som materialet handlar om (600, 610, 611, 630)
– exempel: verkanalyser, bok- eller filmrecensioner

•

Tid som materialet handlar om (648)
– Undersök om materialet behandlar ett eller flera bestämbara år,
årtionden, århundraden eller längre tidsperioder.
– Tidsangivelser som är mera exakta än år kan vid behov anges i fält 045.

Innehållsbeskrivning, forts.
•

Plats som materialet handlar om (651)

•

Övriga ämnen/temata som materialet handlar om (650)
– Undersök om materialet handlar om andra ämnen eller redan nämnda
ämnen ur något visst perspektiv som är viktigt att beskriva. I så fall
anges dessa med ämnesord ur en kontrollerad vokabulär i fält 650.
– Bedöm dessutom om det är behövligt att ange personer, institutioner,
händelser, verk, tid och/eller platser som materialet behandlar, på en
allmännare, icke-individuell nivå (t.ex. Jean Sibelius även med
ämnesordet kompositörer

Övriga fält
•
•
•

Tid för skapandet av materialet (046, med årtiondes exakthet i 388 – inte 648)
Plats för skapandet av materialet (370 – inte 651)
Forskningsmetoder som använts i materialet (567)

•
•

Egenskaper som gäller upphovsman (386)
Pris som verk tilldelats (586)

•

Klassificering i enlighet med bibliotekets praxis:
–
–
–
–
–

UDK (080)
KAB (084, delfält 2 ykl)
Library of Congress (050)
NLM (060)
Dewey (082)

Allt vi någonsin drömt om?
•

Yleinen suomalainen ontologia (YSO) =
Allmän finländsk ontologi (ALLFO)
= YSA och Allärs anpassade i maskinläsbar form till den semantiska
webben med länkade data.

•

Flerspråkig (fin, swe, eng)
– bättre sökmöjligheter
– effektivare indexering

•

Begrepp med beständiga maskinläsbara identifikatorer (URI)
– hierarkiskt ordnade entydiga begrepp => smartare sökningar
– unika identifikatorer => smidigare uppdateringar
– länkning till andra ontologier, tesaurer och resurser i Finland och utlandet

Från YSA och Allärs till YSO
•

https://www.kiwi.fi/display/ysall2yso

•

Övergång sommaren 2019 från YSA och Allärs till flerspråkiga
ALLFO (YSO)

•

Konvertering av Melinda och lokala databaser
– Finsk- och/eller svenskspråkiga YSO-termer med id i delfält 0.
– YSA- och Allärstermer kvarstår om man så vill.

•

Uppdatering av sökgränssnitt och andra system för att kunna dra
nytta av ontologins fördelar.

I Want To Break Free
•

Ämnesord skall i enlighet med
de nationella riktlinjerna inte
kedjas.

•

Undantag: Tesaurer som
bygger på auktoriserade
ämnesordskedjor (LCSH)

•

YSA/Allärs>YSO/ALLFOkonverteringen bryter upp
kedjor

•

Ett 0-delfält med länk till
begreppets auktoritetspost per
fält.

Avslutande diskussion
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Meningen med RDA
• Varje element som beskrivs stöder
informationssökningsprocessen – att kunna
–
–
–
–
–

hitta
identifiera
välja
använda och
kartlägga resurser.

Du sköna nya värld
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separat beskrivning av olika entiteter
En entitet beskriv en gång
Inga duplettposter?
Användning av omdöme och allmänbildning i stället för mekanisk
kopiering och mekaniskt ifyllande
Behändiga system för beskrivning
Smarta söksystem som utnyttjar länkad data och relationer mellan
entiteter
Standardiserad metadata
Auktoriserade former
Maskinläsbar data

Källor för mera information
• Nationalbibliotekets wiki-sidor (kiwi.fi)
• KB:s RDA-sidor
– Särskilt Praxis för RDA i Libris och SMDB

• MARC21-sovellusohje
• MARC21 på svenska
• RDA Toolkit (kräver licens)

TACK!

