Tietokantojen siivousta Karpalo-kirjastoissa ja Posiolla
Maria Joona, Ranuan kirjasto

Siivosin Karpalo-kirjastojen ja Posion tietokantoja 19.10.-31.12.2015 tulevaa Lapin Kohaa varten.

Karpalo-kirjastot
Karpalo-kirjastoista Lapin Kohaan ovat liittymässä Ranua, Simo ja Tervola. Siivoustyössä jätin näin ollen
huomiotta tietueet, joilla oli niteitä ainoastaan Pudasjärven, Taivalkosken tai Utajärven kirjastoissa.
Projektin aikana sain käytyä kokonaan läpi Karpalo-kirjastojen listauksen virheellisistä isbn-numeroista
(021a-kentän virheelliset, 3726 kpl), sekä puuttuvista nimekkeistä (puuttuvat_240_245.txt).
Näistä tietueista puuttui lähes aina myös kenttä 008, jonka puuttuminen voi aiheuttaa vaikeuksia
konversiossa. Samalla kun korjasin virheellisen isbn-koodin tai puuttuvan nimekkeen lisäsin myös kentän
008 tiedot. Lisäksi yhdistin tuplatietueita, joita isbn-numeron korjaaminen toi esiin, sekä poistin niteettömiä
tietueita. Osa aineistosta oli selkeästi poistokamaa, joten joissain tapauksissa oli helpointa ja järkevintä
hakea fyysinen nide hyllystä ja poistaa se, ja sen mukana koko virheellinen tietue (silloin kun kyseessä oli
Ranuan aineisto).
Joidenkin tietueiden korjaaminen ei onnistunut siitä syystä, että ainoa tunnistetieto niihin on kenttä 035,
jolla hakeminen Origosta ei onnistunut. Näitä tietueita ei kuitenkaan ollut määrällisesti paljon em. listoissa.
Projektin puitteissa ehdin myös hakea puuttuvia luettelointietoja (”keskeneräiset”-tietueet Origossa) ja
aloitin lisäämään puuttuvia 008-kenttiä virhelistan mukaan. Tietueita, joista puuttuu kenttä 008, on
Karpalossa 79011 kpl, joten työtä riittää.
Karpalo-kirjastojen tietokannassa minitietueita on noin 15000 kpl. Listauksen tarkastelussa kävi ilmi, että ne
ovat muutamaa luetteloitua esinettä lukuun ottamatta osakohteita esim. novellien nimiä
novellikokoelmissa. Lähempi tarkastelu ja konsultointi Pia Kusminin kanssa osoitti, että näistä tietueista
puuttui mm. kentän 773 tiedot (eli emon tiedot). Jää vielä selvitettäväksi, mitä näille tietueille kannattaisi
tehdä ts. tarvitseeko niitä korjata.

Posio
Posiolla ehdin aloitella tietokannan siivousta kahden pidennetyn työpäivän verran. Työ aloitettiin sielläkin
virheellisten isbn-numeroiden korjaamisella (listalla 1159 kpl). Kuten Karpalo-kirjastojen tapauksessa, myös
Posiolla näistä tietueista puuttui usein kentän 008 tiedot, jotka lisäsin isbn-numeroita korjatessa. Posiolla
virheelliset isbn-koodit olivat pääasiassa musiikkiaineiston, äänikasettien ja videokasettien tuotenumeroita
tai ean-koodeja, jotka piti siirtää oikeaan kenttään (028e tai 029a). Havaitsin, että näissä tietueissa oli
runsaasti myös muita, ei-kriittisiä, virheitä, kuten virheellisiä kielikoodeja tai kielikoodiksi oli
systemaattisesti laitettu fin aineiston oikeasta kielestä riippumatta, julkaisuvuodeksi oli laitettu 19- jne.
Näitä virheitä ei tämän projektin puitteissa ollut aikaa korjata. Posiolla virheellisiä isbn-numeroita jäi
läpikäymättä listalta noin 100 kpl:ta, ja muita listauksia tietokannan virheistä en ehtinyt läpikäymään
ollenkaan.

