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HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA
”PIKAHAKU” ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA
-

Pikahaku sijaitsee etusivun keskellä.
Voit valita, haetko aineistotietokannasta (oletus), sivustolta vai käyttäjien lisäämistä
avainsanoista. Tässä ohjeessa ohjeistetaan hakemaan aineistotietokannasta.

-

Voit hakea yhdellä tai useammalla hakusanalla.
Hakuun voi kirjoittaa sekä tekijän että teoksen nimen jari tervo jarrusukka tai useamman
aihetta kuvaavan (asia)sanan: kiina matkaoppaat

-

Hakemalla sanan perusmuodolla saat hakutuloksena myös sanan taivutusmuodot,
esimerkiksi: haku sanalla pyörä antaa hakutuloksena myös pyörän tai pyörätie.

-

Haun tulokset saadaan painamalla Hae -painiketta tai näppäimistöltä Enter – painiketta

-

Klikkaamalla yksittäistä ehdotusta, näet kyseisen teoksen tarkemmat tiedot

-

Mikäli hakusanaasi vastaavia osumia ei löydy, ohjelma ehdottaa hakutuloksissa samantapaisia
sanoja (Tarkoititko: …?):
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1. TARKENNETTU HAKU
-

Valitse tarkennettu haku etusivulla olevan hakulaatikon oikeasta alakulmasta:

-

Voit tehdä tarkempia hakuja yhdistelemällä eri hakusanoja.
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-

Voit rajata hakusi koskemaan tietyn kirjaston aineistoja:

Ohjeita tarkennettuun hakuun:
-

Tarkennettu haku koostuu seuraavista hakukentistä:
Vapaavalintaiset hakusanat
Käytä hakuterminä esimerkiksi teoksen nimeä, tekijää, asiasanaa, musiikkikappaleita,
laulujen alkusanoja tai satujen ja novellien nimiä.
Samaan kenttään voit kirjoittaa esimerkiksi kaksi asiasanaa tai yhdistää tekijän
sukunimen ja teoksen nimen. Hakutulokseen saat ne teokset, joiden tiedoissa
esiintyvät kaikki antamasi hakusanat.
Nimeke
Hae teoksen koko nimellä tai nimen osalla.
Esimerkiksi hakusana koira antaa tulokseksi teoksia Koiran ruokinta, Tunne koirasi,
Kaikki koirasta jne.
Jätä pois vieraskielisten teosten nimien alussa oleva artikkeli
(the, an, a, en, ett, das, die yms.).
Voit katkaista sanoja *-merkillä
Tekijä
Hae tekijän nimellä.
Tekijä voi olla teoksen kirjoittaja, sanoittaja, toimittaja, kääntäjä, kuvittaja, näyttelijä,
ohjaaja, musiikkikappaleen esittäjä, yhtye jne.
Nimen voi kirjoittaa muodossa Kivi, Aleksis tai Aleksis Kivi
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Voit hakea useammalla tekijällä.
Esimerkiksi haulla matti pellonpää aki kaurismäki saat teokset, joissa molemmat
henkilöt ovat merkitty tekijöiksi.
Ryhmä / instituutio
Hae yhtyeen, yhteisön tai yrityksen nimellä.
Sarja
Hae esimerkiksi kirjasarjan nimellä.
Esimerkiksi haku Aku Ankan taskukirja antaa kaikki sarjaan kuuluvat teokset.
Asiasana
Hae teoksen sisältöä kuvaavalla asiasanalla.
Kirjastot kuvailevat teosten aihesisältöjä määrättyjen asiasanojen avulla. Linkki
Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon: http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html
Samalle hakuriville voit kirjoittaa peräkkäin useammankin asiasanan. Esimerkiksi
hakusanat intiaanit historia antaa tulokseksi kaikki ne teokset, joita on kuvailtu näillä
asiasanoilla.
Luokitus
Hae teoksen luokkanumerolla. Linkki Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmään:
http://ykl.kirjastot.fi
Hylly
Hae teoksen hyllypaikalla. Linkki hyllypaikkojen nimistä:
http://lastukirjastot.fi/hyllypaikkaluettelo
ISBN/ISSN
Hae teoksen ISBN:n (International Standard Book Number) tai ISSN:n (International
Standard Series Number) numerolla.
Julkaisuvuosi
Hae teoksen julkaisuvuodella. Jos haluat rajata hakusi yhteen vuoteen, kirjoita sama
vuosiluku molempiin kenttiin.
Yhdistä julkaisuvuosi johonkin toiseen hakuehtoon. Näin hakutuloksesta ei tule liian
suurta.
Esimerkiksi asiasana jännityskirjallisuus ja julkaisuvuosi 2011 antaa tulokseksi kaikki
kyseisenä vuonna julkaistut teokset, joissa asiasanana on jännityskirjallisuus.
Pudotusvalikot
Voit rajata hakusi kohdistumaan tietynkieliseen aineistoon, kauno -tai
tietokirjallisuuteen, lasten tai aikuisten aineistoon, tiettyyn aineistolajiin tai tietyn
kirjaston aineistoon.
Voit myös valita hakutulosten lajittelutavaksi relevanssin, nimekkeen, tekijän tai
julkaisuvuoden. Voit myös valita hakutulosten lajittelutavan.
-

Tarkennettu haku -lomakkeella on Tyhjennä -painike, joka tyhjentää kaikki kirjoittamasi
hakusanat ja tekemäsi haun rajaukset.
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2. HAKUTULOKSET JA HAUN RAJAAMINEN
-

Hakutulokset:
Haun tulokset ilmoitetaan osumina (kuinka monta osumaa hakusi antoi).
Hakutulokset esitetään relevanssi -järjestyksessä. Lajittelutavan voi vaihtaa valitsemalla
lajittelutavaksi relevanssin sijasta nimekkeen, tekijän tai julkaisuvuoden:

-

Hakutuloslistalla teoksista näkyvät vain suppeat tiedot. Teoksen tarkempiin tietoihin pääset
klikkaamalla teoksen nimekettä tai kuvaa:

-

Samaa teosta voi olla kokoelmissa useassa eri muodossa, esimerkiksi kirjana, äänikirjana tai
DVD-levynä. Eri aineistolajit näkyvät hakutuloslistalla omina symboleinaan oikealla.
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Hakutulosten yhteydessä näkyvät seuraavat toiminnot oikeassa reunassa:
Lisää hakutuloksia kirjaston sivuilla
-

Jos hakutulos esiintyy myös muualla sivustolla, näkyy se ylimpänä oikealla. Tulokset ovat
linkkejä vinkkeihin, artikkeleihin ja tapahtumiin:

-

Hakuhistoria
Hakuhistoria löytyy oikealta hakutulosten vieressä. Pääset takaisin hakutuloksiin
klikkaamalla jotakin hakusanaa.
Hakuhistoria jää aina muistiin huolimatta siitä, oletko kirjautunut sisään vai et.
Voit poistaa hakuhistorian painamalla Tyhjennä hakuhistoria -painiketta:

-

Rajaa hakutulosta
Voit rajata hakutulosta sivuston oikeasta reunasta.

-
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-

Rajaa hakutulosta -otsikon alle ilmestyy linkkejä joita klikkaamalla hakutuloksesi pienenee ja
valitsemasi linkin jälkeen ilmestyy X-kuvake:

-

Voit rajata hakuasi tiettyyn kirjastoon, aineistolajiin, kieleen, tekijään, asiasanaan,
kohderyhmään tai vuoteen.
Lukumäärä linkin perässä kertoo, paljonko hakuosumia kyseisellä tarkennuksella tulee.

-

Esimerkissä on rajattu haku koskemaan Sysmän kirjaston aineistoa, joissa on asiasanana
kalastus:
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-

Jos haluat poistaa tekemäsi rajauksen, klikkaa linkkiä uudelleen

3. TEOKSEN TARKEMMAT TIEDOT JA SAATAVUUS:
Tarkemmat tiedot:
-

Teoksen nimekettä tai kuvaa klikkaamalla pääset teoksen tarkempiin tietoihin ja
saatavuuteen:
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-

Takaisin hakutuloksiin pääset painamalla selaimen nuoli – painiketta
Saatavuus:

-

Saatavuus, kuvaus, sisältö, avainsanat ja arviot teoksesta näkyvät teoksen tarkempien
tietojen alapuolella omilla välilehdillä.

-

Myös eri versiot (painokset ja aineistolajit) teoksesta näkyvät tässä. Jos samaa teosta on eri
muodoissa, voit valita, minkä aineistolajin/painoksen saatavuutta tarkastelet. Valittuna oleva
aineistomuoto näkyy vihreällä taustalla:

-

Saatavuudessa näkyvät: kirjasto ja osasto, missä teos on saatavilla, hyllypaikka,
kappalemäärä, ja onko teos hyllyssä vai lainassa.
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-

Jos kaikki niteet ovat lainassa, näkyy ensimmäinen eräpäivä. Jos teosta löytyy hyllystä,
kohdassa hyllyssä/eräpäivä, on kappalemäärä, kuinka monta teosta hyllystä löytyy.
Näet myös, kuinka monta varausta teoksesta on.
Teoksen voi lisätä omalle muistilistalle painamalla Muista -painiketta oikealta. Mikäli haluat
lisätä teoksen muistilistalta omille listoille, sinun tulee olla sisään kirjautuneena.

-

Kuvaus -välilehdellä näkyvät teoksen luettelointitiedot:

-

Sisältö välilehdellä näkyvät teoksen osakohteet
Avainsanat ja arviot ovat käyttäjien lisäämiä. Jos haluat lisätä omia avainsanoja tai
arvioita, sinun tulee olla sisään kirjautuneena verkkokirjastoon.

-

Samankaltaisia teoksia
Sivusto ehdottaa samankaltaisia teoksia oikealla teoksen tarkempien tietojen yhteydessä, ks.
seuraavana sivun kuva:
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