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Metatieto

Kirjastokaistan videossa Metatieto -
avain tiedon hyödyntämiseen
avataan metatiedon käsitettä sekä
metatiedon käyttöä. Video on
vuodelta 2016, mutta itse käsitteet
eivät vanhene.
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Kirjasto ja kuvailutyökalut

Metatieto aineistossa sekä kuvailu ovat kirjastojen tärkeimpiä lahjoja tietoa
etsivälle maailmalle. Metatieto luo sillan tiedon hakijan ja sen sisältävän
aineiston välille.

Kuvailutietoa ja -ohjeita voi tutkia Kansalliskirjaston Kiwistä, josta löytyvät
mm. kuvailusääntöpalvelu, sisällönkuvailuopas ja kuvailijan ohjeet sekä
RDA-yhteisön ohjeista.

Hyvin merkittävä osa kuvailua tehdään sanastojen ja ontologioiden avulla. Ne
on koottu Finto.fi-palveluun. Sanastoista on hyötyä tiedonhakijallekin haun
jäsennyksessä sekä erikielisten käsitteiden etsimisessä. Finto.fi:ssa voi myös
selata yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmiä.

 

Finna.fi

Kirjastojen hakupalvelun pohjalla on

Sampojen maailma

Sammot ohjaavat kävijän eri reittejä

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/611e272ac8871
https://www.makupalat.fi/fi/k/10581+7669+16479+114351+3827+114348/hae?category=114352&sort=title&order=asc&f[0]=language:fi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kiwi.fi/
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Tervetuloa
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=77366071
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/Kuvailijan+ohjeet
http://www.rda-rsc.org/
http://finto.fi/fi/
https://www.kirjastokaista.fi/metatieto-avain-tiedon-hyodyntamiseen/
https://www.kirjastokaista.fi/metatieto-avain-tiedon-hyodyntamiseen/
https://www.finna.fi/
https://kirjasampo.fi
https://www.makupalat.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/kysy??utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D


 

aineiston kuvailu ja sen
hyödyntäminen haussa. Finna.fi avaa
tien kirjastojen aineistojen lisäksi
myös museoiden ja arkistojen
sisältöihin. Etusivulta löytyvän
ohjaavan haun lisäksi palvelussa on
tarkennettu haku, jossa
kuvailutietoja voi hyödyntää
yksityiskohtaisesti jo aloittaessaan
etsinnän. Myös aineistojen
tarjoajien omat hakunäkymät
auttavat eteenpäin.

 

pitkin sisältöihin hyödyntämällä
ontologioita kuvailussaan.
Kirjasampo opastaa
kaunokirjallisuuden keskelle,
Sotasampo mahdollistaa toisen
maailmansodan tutkimisen
monipuolisesti, Sotasurmasampo
sotien uhrien tutkimisen, Nimisampo
kertoo nimistön historiaa,
Biografiasampo henkilöhistoriaa,
Löytösampo Suomen arkeologiaa.
Lisää sampoja ja tietoa niistä on
SeCon sivulla.

  

 

 

 

Makupalat.fi

Tiedonhakijan avuksi koottu Makupalat.fi käyttää kuvailutietoa hyväksi hyvän
verkkoaineiston suosittelussa tiedonhakijalle. Runkona käytetään samoja
kuvailutapoja kuin kirjastojen aineistoluetteloissa. Makupalat.fi:n infossa
kuvaillaan monia tapoja, joilla kuvailutietoja voi käyttää haussa.

Uutta Makupalat.fi:ssa

Virtuaaliseikkailu ötököiden maailmassa

Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali

QPlayLearn

 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Kysy kirjastonhoitajalta tarjoaa henkilökohtaista palvelua vastaamalla
kysymyksiin ja suosittelemalla hyviä tiedonlähteitä tiedonetsijälle. Suurin osa
kysymyksistä ja vastauksista tallennetaan julkisesti luettaviksi ja myös

https://www.finna.fi/
https://www.finna.fi/Search/Advanced
https://www.finna.fi/Content/about
https://www.kirjasampo.fi/
https://www.sotasampo.fi/
https://sotasurmat.narc.fi/fi/
https://nimisampo.fi/fi/
https://biografiasampo.fi/
https://dev.loytosampo.fi/fi/
https://seco.cs.aalto.fi/applications/sampo/
https://www.makupalat.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/content/makupalatfi-miten-k%C3%A4yt%C3%A4n?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/virtuaaliseikkailu-%C3%B6t%C3%B6k%C3%B6iden-maailmassa?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/suurpetojen-j%C3%A4ljill%C3%A4-koulumateriaali?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/qplaylearn?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/kysy?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D


 haettaviksi. Siksi kysymys-vastauspari kuvaillaan ontologiasta poimituilla
käsitteillä, joita voi käyttää avuksi haussa.

Minun pitäisi selvittää, missä yleisessä kirjastossa (todennäköisesti
pääkaupunkiseudulla) on kokeiltu automaattista (koneellista)
sisällönkuvailua. En tiedä…

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.

https://www.kirjastot.fi/kysy/haku?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/kysy/minun-pitaisi-selvittaa-missa-yleisessa?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://twitter.com/Makupalat
https://www.kirjastot.fi/tiedonhaku?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/digiopastus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%2F2021&utm_content=%5Bemail%5D
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