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Suuri askel RDA:lle, pieni askel kuvailijalle

 RDA-kuvailusääntöjen kotipesä, RDA Toolkit -palvelu, uudistuu

 Palvelun ulkoasu ja rakenne muuttuu

 3R = RDA Toolkit Restructure and Redesign

 Ks. etusivut seuraavassa diassa 

 RDA-kuvailusääntöihin tulee mukaan uusia kuvailun kohteita

 Esim. paikka ja ajanjakso 

 Kuvailu uudistuu vain sen verran kuin sitä on mahdollista uudistaa nykyisissä 
järjestelmissä ja tallennusformaateissa (esim. MARC 21 -formaatissa)

 Ei suuria kuvailun rakenteen tai kuvailuprosessin muutoksia! 
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RDA Toolkitin etusivut nyt ja jatkossa



KANSALLISKIRJASTO

Uudistumisen aikaikkuna

 Paljon aikaa tutustua uuteen RDA Toolkitiin

 Kansainvälinen aikataulu määrittää aikataulun Suomessa

 Uudistunut englanninkielinen RDA Toolkit valmistuu kevääseen 2019 mennessä

 Nykyistä RDA Toolkit -palvelua on mahdollista käyttää vielä vuosi uuden palvelun 

valmistuttua (tarkkaa ajankohtaa ei vielä tiedetä)

 Uuden palvelun tarkempi käyttöönottoajankohta päätetään kussakin tietokannassa 

erikseen

 Käyttöönoton tapahduttava todennäköisesti viimeistään kesällä 2020 kansainvälisen 

aikaraamin vuoksi
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Askeleet uuteen RDA:han

 Kuvailusääntötekstin ja palvelun suomentaminen 
 Kuka: Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu

 Milloin: syksyllä 2018 – keväällä 2019

 Kansallisten linjausten ja esimerkkien valmistelu
 Kuka: Kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmät (Kusti, Kumea, Sisku ja Muusa)

 Milloin: keväällä 2019

 Sovellusohjeiden päivitys
 Kuka: Kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmät ja muut ohjeistavat tahot

 Milloin: syksyllä 2019

 Takautuvat konversiot
 Kuka: Kukin tietokanta päättää konversioiden laajuuden ja tarkan ajankohdan

 Milloin: syksyllä 2019 - kesällä 2020
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Uutuuksia RDA:ssa

 Nyt jo mahdollista kurkistaa uutta ja keskeneräistä englanninkielistä palvelua 

osoitteessa https://beta.rdatoolkit.org/

 Kuvailusääntöpalvelun alustava kartoitus beta-versiosta:

 Ks. https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Huomioita+uudesta+RDA%3Asta

 Uutuuksia mm. 

 13 entiteettiä (kuvailun kohdetta) aiemman 7 entiteetin sijaan

 Elementtien pakollisuudet poistettu ja vaihtoehtoisia ohjeistuksia lisätty

 Vaatii paljon kansallisia linjauksia

 Sovellusprofiilit ovat sääntötekstin oheen tehtäviä ”oikoteitä”, joihin voi kerätä

 esim. linkit niihin kuvailusääntökohtiin, joita noudatetaan kuvailun ydintasolla (minimitasolle)

https://beta.rdatoolkit.org/
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Huomioita+uudesta+RDA:sta
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RDA - kuvailun tulevaisuus

 RDA on suomalaisten kirjastojen kuvailua yhdistävä tekijä lähivuosien aikana, kun 

järjestelmät ja tietomallit/formaatit muuttuvat

 Semanttinen silta konvertoitaessa metatietoja nykyisistä välineistä tuleviin tuotanto- ja 

tiedonhakuympäristöihin

 RDA varmistaa kuvailujen relevanttiuden ja hyödyllisyyden

 Kuvaillaan tiedonhaulle keskeisiä asioita kaikissa RDA-maissa

 Mahdollinen kansallinen lisenssi RDA Toolkitiin yhdistää kaiken kuvailuohjeistuksen 

yhteen palveluun ja keventää kuvailuprosessia
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Lisää tietoa uudistuksesta…

 Ajankohtaistiedotusta:

 Kansalliskirjaston Missä mennään –webinaareissa, Kuvailun tiedotuspäivillä ja muissa 

tilaisuuksissa

 Kuvailijoiden sähköpostilistoilla, Kuvailusääntöpalvelun verkkosivuilla ja muissa 

välineissä

 Tilaisuuksia:

 RDA-tilannekatsauksia webinaarien muodossa keväällä 2019

 Uutta RDA:ta esittelevät koulutukset kaikille halukkaille lähi/etäpäivä-yhdistelminä 

syksyllä 2019

 Kysy:

 Kuvailusääntöpalvelun palveluosoite: kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi
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Kysymyksiä, kiitos.

marja-liisa.seppala [ät] helsinki.fi

kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi

Kuvailusääntöpalvelun verkkosivut:

https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Tervetuloa

Uuden palvelun logo

https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Tervetuloa

