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Püsiteadistus
16.09.2013 püsiteadistus:
Lisatud alfa-1-antitrüpsiini vaegus
Lisatud angaarid
Lisatud antiretroviirusravi
Lisatud aurusaunad
Lisatud Düsseldorfi koolkond
Lisatud Euroopa uuringud
Lisatud gastroenteriit
Lisatud hematoloogid
Lisatud hematoporfüriinid
Lisatud HIV-testimine
Lisatud Järsi (Lääne-Virumaa)
Lisatud kiirrongid
Lisatud Kiriwina saared
Lisatud kitiinikud
Lisatud Koiva-Mustjõe maastikukaitseala
Lisatud Kuijõe
Lisatud loovtants
Lisatud madalenergiamajad
Lisatud Nike (jumalanna)
Lisatud noortürklased (organisatsioon)
Lisatud noortürklaste revolutsioon, 1908
Lisatud ohtlikkus
Lisatud Pedassaare (Lääne-Virumaa)
Lisatud puutumatud
Lisatud radioloogid
Lisatud rahvusteadused
Lisatud riboflaviin
Lisatud sarkotsüstoosid
Lisatud Selisoo
Lisatud sigade nakkav atroofiline riniit
Lisatud sirplutsern
Lisatud sumeroloogid
Lisatud Zabid
Lisatud Tagaküla (Naissaar)
Lisatud Tagametsa (Järvamaa)
Lisatud tarkvarafirmad
Lisatud tehnogeensed mullad
Lisatud trinidadi
Lisatud Tsitre
Lisatud vahekultuurid
Lisatud valgelihastõbi
Lisatud Venus (jumalanna)
Lisatud Võhmuta
Lisatud Väinämöinen (tegelaskuju)
Lisatud Ämari
Lisatud üürimajad
Muutunud allikad (algmaterjal) --> allikad (lähtematerjal)
Muutunud põhiterminiks etnobotaanika
Muutunud hetoloogia --> hetitoloogia
Muutunud hurroloogia --> hurritoloogia
Muutunud põhiterminiks kataloogimisreeglid
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Muutunud koktsidioos --> koktsidioosid
Muutunud Pedassaar --> Pedassaar (Harjumaa)
Muutunud põhiterminiks raiejäätmed
Muutunud põhiterminiks valmistamine
Muutunud äraviiteterminiks kirjereeglid
Muutunud äraviiteterminiks siduskataloogid
Muutunud äraviiteterminiks vanemlik eestkoste
Lisatud – hõlmab lisatud märksõnu, ei hõlma lisatud äraviitetermineid
alfa-1-antitrüpsiini vaegus – ISEs peaks senise ms muutma 1 kirjes
angaarid – 64 kirjet, muuta väljanumbrid liitparandusega; juurde leiab sõnaotsinguga
antiretroviirusravi – sõnaotsinguga leiab kirjeid, kus selle peaks lisama
aurusaunad – sõnaotsinguga leiab kirjeid, kuhu selle peaks lisama
rahvusteadused – 9 kirjet, muuta väljanumbrid; sõnaotsinguga leiab palju juurde
Muutunud – hõlmab sõnastuselt muudetud märksõnu, ei hõlma äraviitetermineid
allikad (algmaterjal)  allikad (lähtematerjal) – saab parandada liitparandusega
hetoloogia  hetitoloogia – 6 kirjet, kiiremini saab vist ükshaaval parandades
Muutunud põhiterminiks – varasem äraviitetermin muudetud märksõnaks
kataloogimisreeglid – ei ole näha, millise sõna äraviide oli, tuleb ära mõistatada
raiejäätmed – sama; peaks otsima ka sõnaotsinguga
valmistamine – ei ole arvatavasti mõtet vanu kirjeid täiendada; võtta edaspidi kasutusele
Muutunud äraviiteterminiks – varasem põhitermin (märksõna) muudetud äraviiteks;
see normikirje tuleb kustutada Millenniumis käsitsi
kirjereeglid – asendada märksõnaga, millele viitab
siduskataloogid - asendada märksõnaga, millele viitab
vanemlik eestkoste - asendada märksõnaga, millele viitab
Kustutatud – märksõna kustutatud, ei hõlma kustutatud äraviitetermineid; see normikirje
tuleb kustutada Millenniumis käsitsi; bibliokirjed, kus sõna kasutatud, ümber märksõnastada
või piisab selle märksõna kustutamisest
eurostandardid – asendada sobivama uue märksõnaga euronõuded
noorem rauaaeg – viitab nüüd hilisrauaajale, asendada
Paar märksõnastamise küsimust (esitanud Liina Haas)
Kuidas teha juubeliõnnitluse kirjeid a la Albert Rästa 85, millised
standardmärksõnad võiks olla.
+ Rästa, Albert, 1928+ ratsasportlased
+ treenerid
+ juubelid
Raamatu ja filmi soovitused a la soovitan filmi ja raamatut. Lisan siia juurde ühe
konkreetse artikli Soovitan raamatuid ja filmi ajakirjast Loodusesõber. Kirje on b26976146.
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Keerulisemaks teeb selle konkreetse artikli kirjeldamise asjaolu, et Karen
Blixeni raamat "Aafrika äärel" on ilmunud 2 korral ning esimest korda ilmus
see pseudonüümi all Dinesen, Isak, pseud., 1885-1962
+ Kask, Edgar.|tTee vaikusesse
+ Blixen, Karen,|d1885-1962.|tAafrika äärel
+ Pollack, Sydney,|d1934-2008,|erežissöör.|tMinu Aafrika (film)
+ Out of Africa (film)
+ loodus
+ fotoalbumid
+ Ida-Virumaa
+ memuaarid
+ Aafrika
+ mängufilmid
+ ekraniseeringud
+ raamatututvustused
+ filmitutvustused (oleks uus märksõna)
Mida eelistada märksõnastamisel kui on tegemist
näiteks artikliga mõne taime viljast või saadusest nt
kanepiseemned või –õli, kas lisada märksõnaks kanep ja seemned /
kanep ja taimeõlid või luua uus märksõna kanepiseemned /
kanepiõli.
Millal luua uus märksõna kitsa mõiste jaoks, see on küsimuste küsimus.
Väga kergekäeliselt uusi märksõnu ei peaks tegema. Peaks hindama, kui sageli seda
edaspidi vaja võiks minna.
Kanepiseemnete ja –õli puhul vaataksin, kas EMSis on sarnaseid kitsamaid juba enne
olemas.
Taimeõlide kitsamaid on terve hulk - palmiõli, maisiõli, sinepiõli jne.
Sel juhul on kanepiõli täiesti õigustatud.
Aga seemnete all ei ole eri taimede seemneid. Siis ma ei looks pretsedenti
ega teeks ka kanepiseemneid.
See on selline praktiline lähenemine. Kitsad täpsed terminid, mille kohta
märksõna ei ole, saab põimida annotatsiooni, siis tulevad sõnaotsinguga
välja.

