1. Identifieringsinformation
Ägande organisation
Ansvarig enhet eller avdelning
Samling

Objekttyp

Objektnummer
Övrigt nummer

Exempel Definition Termförteckning Registreringssätt
Åbo Museicentral
Museiverket
Samlingsenhet
Birkalands landskapsmuseum
Etnologiska samlingar
Föremålssamling
Arkeologisk
annan typ, arkivmaterial, bebyggd miljö, byggnad,
dokument, fotografi, föremål, konstverk,
ljudinspelning, naturmiljö, prov, rörlig bild, tryckt publikation
Objektets alternativa nummer, som inte är objektets
egentliga nummer

Typ av övrigt nummer

arkivkod, diarienummer, fornlämningsnummer,
fyndnummer, fältnummer, föråldrat nummer,
gammalt nummer, nummer av tidigare ägare, nummer i en
annan organisation, odefinierat
nummer, okänt nummer, parallellnummer, serienummer,
tillfälligt nummer, ursprungligt nummer

Användningstid för övrigt
nummer

Den tidsperiod under vilken ett övrigt nummer använts för
objektet.

Objektnamn

Objektets namntyp

Titel

Traktor, docka, barnregnrock, oblatfat, Själö paten
nattvardskalk, Själö kalk, skära, balansskära
tröja, ylletröja, stickat plagg, rya
underlag för ljussax, kantele, 10-strängad kantele
puder, ansiktspuder, mejsel, platt mejsel
mynt, byggnad, hus, dräkt, herrkostym, joggingdräkt
Album, foto, fotografier
allmänt använt namn, arkivnamn, artnamn, dialektalt namn,
egennamn, gammalt namn, klassificering, konstverkets
huvudklass, konstverkets specialklass, namn på annat språk,
namn
som getts av användaren, namn som getts av museet,
särskilt namn, taxonomiskt namn,
tidigare namn, typnamn, typologiskt namn, ursprungligt
katalogiseringsnamn
Ett namn som en konstnär, tillverkare eller samlare gett ett
objekt då det kommit till eller namn som getts senare och
som är allmänt förknippat med objektet. Titel kan anges för
konstverk, fotografier, byggnader, föremål, rörliga bilder,
ljudinspelningar, böcker eller handlingar.
Virgin and child, Utan titel, Lumia 720, Peugeot 206
Bonanza, Näsinneula, Stillhetens kapell, Fortex, Taimitarha
Star Grazer, Suomalainen Tiedekeskus Heureka
Heureka Finlands Vetenskapscenter
Heureka Finnish Science Centre, Väinö Tuomaalas samling
Studenter och rekvisita på ett lastbilsflak

Titeltyp

Antal objekt

Erkki Voutilainens negativ, diabilder och pappersbilder/
trädgårdsskötsel
allmänt känt namn, modellnamn och/eller nummer, motiv,
namn gett av användare, namn
gett av byggherre, namn gett av fotograf, namn gett av
katalogiserare, namn gett av konstnär, namn gett av planerare, namn gett av samlare, namn
gett av upphovsman, namn gett av
ägare, produktnamn, serienamn, titel
När antalet syftar på en mängd objekt anges det totala
antalet objekt som ingår i mängden. När man katalogiserar
enskilda objekt kan man ange de eventuellt lösa eller
löstagbara delarnas antal. (Observera att man som antal för
en stol vars ben har lossnat anger 1 medan uppgiften om att
benet lossnat anges annanstans.) Antalet ska alltid anges,
även när antalet objekt är ett (1). Registrera ett antal per
objekt eller helhet

