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Kirjana ja tietokantana 

IMB kattaa n. 400-1500 j.Kr välisen ajan. Bibliografia on kirjan muodossa 
julkaistu kaksi kertaa vuodessa. Sen toimitus on Englannissa, Leeds´in 
yliopiston ja Brepolsín vastuulla. Kirja-sarja löytyy Topelia-kirjastosta 
(Laitos Ark käsikirjasto) ja Helsingin yliopiston kirjastosta vuodesta 1968 
(signum: Ref Bibl. 940.1).  

Bibliografia-tietokantaan kootaan 20 maasta 
artikkeleita, kirja-arvosteluja (ei 
kirjallisuuskatsauksia), jotka käsittelevät 
keskiaikaa. Juhlakirjojen artikkelit, 
konferenssiesitelmät, kootut esseet ja 
näyttelyluettelot ovat myös mukana. Suomen 
aineisto kootaan Helsingin yliopiston kirjaston 
toimesta. Läpikäytäviä aikakauslehtiä ja sarjoja 
on 26 kpl ja monografiasarjoja 21 kpl. 
Bibliografia ei ota mukaan yksittäisiä 
monografioita.  

Sisältö koostuu 62 temaattisesta aiheesta, jotka on luetteloitu sekä painetussa 
teoksessa että tietokannan opastesivuilla. Kukin aihe jakautuu 
maantieteelliseen alueeseen, joista on erilliset yksityiskohtaiset listat. 
Maantieteellisten alueiden rajat ovat nykyisten valtioiden rajojen kanssa samat. 
Teos kattaa Euroopan, Keski-Idän ja Pohjois-Afrikan alueiden vuosiin 400-
1500 jKr kohdistuneet tutkimukset. Uutena aiheena on Islam. Islamin 
uskonnon kaikki aspektit ovat mukana.  

Opastus 

Tietokannan opastus on laadittu englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Kun 
alkuperäisen artikkelin teksti on muulla kuin englannin, ranskan, saksan, italian 
tai espanjan kielellä, on nimekkeistä laadittu käännös jollekin yllä mainitulle 
kielelle tai latinaksi. Muutamissa tapauksissa on artikkelin sisältöä selvennetty 
lyhyesti heti käännöksen jälkeen. Jos artikkeli sisältää yhteenvedon, grafiikkaa, 
taulukoita, musiikkilähteitä, tekstieditioita, karttoja, bibliografioita tai 
kuvitusta, on ne mainittu erikseen viitteen kohdalla. Kaikki kyrillinen tai 
kreikankielinen teksti on translitteroitu brittiläisen standardin mukaisesti.  

Tietokannan selaus  

Tietokantaa voi selata läpikäytyjen aikakauslehtien mukaan (sivupalkki 
coverage). Aiheenmukaisen sekä paikan että ajan indeksien hakusanat on ensin 
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liitettävä hakulomakkeeseen, haettava. Sen jälkeen haku on selattavissa. 
Selauksen voi itse järjestää joko tekijän, artikkelin tai ilmestymisvuoden 
mukaiseen järjestykseen.  

Haku 

Hakumahdollisuuksia on kaksi: perus- ja tarkennettu haku. Tarkennetussa 
haussa on helpointa valita hakusanat indeksien avulla. Viitelista on numeroitu. 
Viitteessä on tekijä, nimeke ja emojulkaisutietojen lisäksi myös tarvittaessa 
nimekkeen käännös englanniksi, artikkelin alkukieli, kohdehenkilö/teksti –
kenttä sekä asiasanaa, maantieteellistä aluetta, kohdehenkilöä/tekstiä ja 
vuosisataa ilmaisevat kentät. Ruudulle voi myös itse valita ne kentät, jotka 
haluaa esim. tulostettavaksi. Tietokanta on hyvin käyttökelpoinen 
lähdetietojensa ansioista. 
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