jaarverslag 1980

Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en Universiteitsbibliotheken
's-Gravenhage, maart 1981.
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1) Inleiding.
Het voorliggende Jaarverslag 1980 bevat een verslag over
de activiteiten van het Samenwerkingsverband PICA uitgevoerd door het PICA-Bureau over de periode 1 januari 1980
tot en met 31 december 1980.
In dit verslag is de informatie verwerkt die gegeven werd
in het Voortgangsverslag 1 januari - 30 juni 1980 dat een
voortgangsrapportage bevatte betreffende de activiteiten
die in de eerste helft van 1980 door het PICA-Bureau werden ui tgevoerd.
In vergelijking met de jaarverslagen die het Samenwerkingsverband tot dusverre ui tbracht is thans voor een
andere op zet gekozen. In dit jaarverslag is vooral getracht een indruk te geven van de voortgang van de projecten, de voortgang en resultaten van de andere projectmatige activiteiten en van de gang van zaken met betrekking tot de productie-gerichte activi.teiten.
De reden hiervoor is dat het PICA-Bureau vanaf eind 1979
zelf de projecten en andere activiteiten ging uitvoeren
die tot dan toe aan derden (met name ARSYCOM B.V.) werden ui tbesteed.
Het financiele overzicht over het jaar 1980 is i n een
separaat verslag ondergebracht.
werving van personeel gedurende 1980 is een moeilijke
zaak geweest. In de tweede helft van 1980 is dit echter
beter verlopen waardoor ui teindeli jk toch acht nieuwe
medewerkers in het verslagjaar konden worden aangetrokken, waar tegenover staat dat twee medewerkers wegens
het aanvaarden van een functie elders vertrokken zijn.
De onmogelijkheid om potentiele kandidaten e en vast
dienstverband in het vooruitzicht te stellen blijft
echter een probleem.
De

Voor wat betreft de beschikbaarstelling van de benodigde
middelen kan worden gemeld dat zowel van de zijde van de
PICA-leden als van de zijde van het Ministerie van 0. & W.
alle medewerking verkregen werd.
In augustus stelde het Ministerie van 0. & W. een aanvullende subsidie van f 39.353,-- beschikbaar voor de aanschaf van twee Floating Point Processors die eind december geinstalleerd konden worden.
Tevens kan gerneld worden dat de sa~enwerking met de
ontwikkel- en ondersteunings-groep van de Academische
Ziekenhuizen BAZIS voorspoedig verloopt.
Volgens planning werd medio december het belangrijkste
deel van de derde fase van het BOS Operating Systeem (aanpassingen ten behoeve van PICA) opgeleverd. In januari 1981
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zullen ook de laatste wijzigingen worden doorgevoerd waarna het testen van het PICA II Catalogiseersysteem van start
kan gaan.
Tenslotte is het verheugend te kunnen melden dat met de Katholieke Hogeschool te Tilburg overeenstemming bereikt werd
betreffende het toetreden van deze instelling als lid tot
het Samenwerkingsverband PICA.
In de PICA-stuurgroepvergadering van 25 november 1980 kreeg
deze toetreding zijn definitief beslag.
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2) GGC-productie
In het verslagjaar werd het aantal aangesloten beeldschermterminals uitgebreid met 15 waardoor het totaal aantal aangesloten beeldschermterminals thans 48 bedraagt.
Tevens werden twee 300 Mb-discdrives geinstalleerd, een in
februari en een in december 1980.
Voor wat betreft de datacommunicatie-apparatuur kan gemeld
worden dat een derde (synchrone) MIXYS werd geinstalleerd
en dat de bibliotheken in Maastricht en Groningen overgingen op synchrone 4800-·bd transmissie.
In november werd de Openbare Bibliotheek in Den Haag bij
wijze van experiment op het PICA-GGC-systeem aangesloten.
Het jaar 1980 gaf een sterke groei van de GGC-database te
zien. Waren er op 31 decernber 1979 nog 896.557 titels
in de database opgenomen, op 31 december 1980 was dit aantal gegroeid tot 1.250.416, hetgeen een toename met 353.859
betekent.
Voor wat betreft het aantal aangehechte signaturen kan ook
een sterke groei gerapportee rd worden. Gedurende 1980 werden door de deelnemende bibliotheken 169.743 signaturen
aangehecht waardoor het aantal op 256.406 kwilln. Interessant is het te zien dat de productie in de bibliotheken
in de tweede helft van 1980 aanzienlijk steeg ten opzichte
van de productie in de eerste helft van 1980 (fig. 1).
Enerzijds weerspiegelt dit het toenemend gebruik van het
Catalogiseersysteem in de bibliotheken dat thans met behulp van de beschikbare GGC-faciliteite n gemiddeld meer
dan 90% van de nieuwe aanwinsten met impressum 1979 verwerkt, terwijl een aantal bibliotheken reeds 100% catalogiseren. Anderzijds heeft ook de toeneme nde retrospectieve invoer van titelmateriaal door die bibliotheken die
thans de invoering van een geautomatiseerd Opslag/Uitleensysteem voorbereiden, tot deze productiestijging bijgedragen.
Wanneer het effect van de retrospectieve invoe r wordt genegeerd dan kan gesteld worden dat het ontleningspercentage van titelmateriaal uit de GGC-database over 1980
ru i m 66% bedraagt.
Ook uit fig. 2A, waarin het gemiddeld aantal transacties
per dag is uitgezet, moge blijken dat in de tweede helft
van 19 80 een niet onaanzienlijke toename in het gebruik
plaatsvond. De hiermee gepaard gaande stijging van de
respon stijd baart enige zorg (fig. 2B), maar de ingebruikname van het PICA-II-systeem in april 1981 zal hierin verbetering brengen.

-

4 -

Voor wat betreft het beschikbaarheidspercentage van het
PICA-systeem kan gemeld warden dat een algemeen jaargemiddelde van 98,5 % behaald werd.
In fig. 3 is het verloop over de maanden van het jaar
gegeven waarbij vooral de maand januari een uitschieter
in negatieve zin vormt. Een en ander werd veroorzaakt
door de installatie van additionele hardware en het
in productie nemen van aangepaste on-line programmatuur.
Tenslotte kan gemeld warden dat oak de productie van
uitvoerproducten aanzienlijk toenarn. Niet alleen werden
ruim 140. 000 Digiset "masterfiches" geproduceerd maar
oak werden + 500.000 titels in de vorrn van lijstuitvoer
en COM-catalogi geproduceerd.

fig .1
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3. Ontwikkeling.
PICA II.
In 1980 werd door het PICA-Bureau hard gewerkt aan de ontwikkeling van het vernieuwde Catalogiseersysteem PICA II
dat op het door BAZIS ontwikkelde en onderhouden BOS
Operating Systeem gebaseerd zal zijn.
In de tweede helft van 1980 waren alle betreffende specificaties gereed en werden zij voorgelegd aan de inmiddels
geformeerde GGC-Gebruikersraad. In november werden alle op
het PICA II-systeem betrekking hebbende specificaties goedgekeurd en bevroren en werd tevens het PICA II-format bevroren.
Toen in december ook de door BAZIS ontwikkelde aanpassingen
van het BOS Operating Systeem grotendeels werden opgeleverd
kon een aanvang gemaakt warden met het testen van de inmiddels ontwikkelde applicatie-software.
De geplande productie-datum van 1 maa-rt 1981 moest een
maand verlegd warden tot 1 april 1981 in verband met wervingsproblemen gedurende de eerste helft van 1980. Nu deze
problemen in de tweede helft van 1980 overwonnen ziJn,
wordt thans alles in het werk gesteld om een verdere uitloop in de planning te voorkomen.
Nadat medio december door BAZIS de benodigde systeemprogrammatuur werd opgeleverd werd op 26 december een aanvang
gemaakt met de conversie van de huidige GGC-database naar
PICA II-format. Deze operatie, die op 800 uur computertijd
geschat wordt, zal tot midden februari 1981 duren.
Processysteem.
In de tweede helft van 1980 werd ook een aanvang gemaakt
met de ontwikkeling van het Opslag/Uitleen-Systeem, onderdeel van het processysteem, waartoe de PICA-Stuurgroep in
de vergadering van 23 september 1980 opdracht gaf.
Op basis van de per l juni opgeleverde specificaties, die
in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek opgesteld werden, wordt nu vanaf september gewerkt aan een eerste versie van dit systeem dat per 1 januari 1982 in de Koninklijke Bibliotheek operationeel zal zijn.
In opdracht van de Leidse Universiteit werd gewerkt aan
de specificatie van een Acquisitie-systeem. Medio juli
werden deze specificaties opgeleverd en door de Leidse
Universiteit als uitgangspunt voor ontwikkeling geaccepteerd. Ook de andere in PICA deelnemende bibliotheken
hebben kennis genomen van de opgestelde specificaties.
In september, tijdens een daartoe b~jeengeroepen vergadering, meldden zich de bibliotheken van RU Limburg (alleen
acquisitie), RU Groningen, RU Leiden, KH Tilburg, KU Nijmegen (acquisitie), EU Rotterdam (acquisitie) en de Koninklijke Bibliotheek als deelnemers in de ontwikkeling
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van het PICA-processysteem aan.
Hoewel het in de bedoeling lag om in december 1980 een aanvang te maken met de ontwikkeling van het Acquisitie-systeem is dat in verband met de drukke PICA II-werkzaamheden niet mogelijk gebleken . Naar verwachting zal hiermede begin 198 1 ee n aanvang gemaakt kunnen warden.
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4) Overige activiteiten.
In april 1980 werd door het PICA-Bureau en de Koninklijke
Bibliotheek gezamenlijk een rapport gepubliceerd met de
ti tel "De Automatisering van de Centrale Catalogus van
Boeken (CC) van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage".
In dit rapport wordt het voornernen van de KB geformuleerd
om de bedrijfsvoering van de Centrale Catalogus via het
PICA-systeem te regelen.
Verder overleg met de houders van Centrale Catalogi, te
weten de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen
en de Bibliotheek van de Technische Hogeschool te Delft
leidde tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek
van de beheersing van het interbibliothecaire leen°1erkeer.
Het PICA-Bureau verleende ondersteuning bij de totstandkoming van een rapport van de drie CC-houders, getiteld
"Nationale Centrale Catalogus en Interbibliothecair Leenverkeer" dat in november 1980 gepubliceerd werd en dat
tevens aan de Minister van 0. & W. werd aangeboden.
Dit rapport behelst een voorstel voor een geautomatiseerde
Nationale Centrale Catalogus waarbij voor de ontwikkeling
en exploitatie het PICA-Bureau een uitvoerende taak zal
hebben.
Naar verwachting zal begin 1981 de aanvraag voor de benodigde apparatuur warden goedgekeurd en zullen tevens
de benodigde budgetten voor de ontwikkeling van de programmatuur warden toegewezen.
Voor wat betreft de voorgenomen studie met betrekking tot
de problematiek van het afsluiten van bestaande kaartcatalogi kan gemeld warden dat een totaal-aanpak als
voorzien wegens gebrek aan mankracht niet mogelijk bleek.
Wel werd in sarnenwerking met de Universiteitsbibliotheek
te Leiden de specifieke Leidse problematiek op dit gebied bestudeerd en werd door het PICA-Bureau een advies
uitgebracht betreffende het afsluiten van de Leidse kaartcatalogi.
Verder overleg met de Leidse vertegenwoordigers leidde
er toe dat door de bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek eind 1980 het besluit werd genomen om de
Leidse kaartcatalogi per april 1981 af te sluiten.
De resultaten van deze studie warden ook beschikbaar gesteld aan de overige PICA-deelnemers.
Ook op bibliografisch gebied werd in het kader van het
PICA II-catalogiseersysteem bij de opzet van het externe
PICA II-format en van het interne PICA +-format een aantal reeds lang bestaande probleme~ aangepakt. Met name de
problematiek van meerdelige en seriele publicaties vroeg
de aandacht hetgeen resulteerde in een oplossing die werd
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beschreven in de specificatie "De behandeling van Meerdelige en Seriele Publicaties in het Catalogiseersysteem"
d.d. 20 november 1980.
Oak de problematiek van de auteursthesaurus werd bestudeerd hetgeen leidde tot de specificatie "PICA II on-line
Thesaurusfunctie" d.d. 10 oktober 1980.
Eind 1980 werd de Adviescomrnissie Databeheer geformeerd
en werden contacten gelegd met het FOBID-bestuur teneinde
na overleg met vertegenwoordigers van de desbetreffende
FOBID-commissies te komen tot de opstelling van richtlijnen voor het gebruik van de thesaurusfaciliteit van het
PICA II-Catalogiseersysteem door de PICA-deelnemers.
In 1980 werden 12 afleveringen van de periodiek verschijnende publicatie "PICA Mededelingen" door het PICA-Bureau
uitgebracht en verspreid naar ~ 900 abonnees.
Tenslotte kan gemeld warden dat de Commissie Structuur &
Rechtsvorm in 1980 enkele adviezen uitbracht aan de PICAStuurgroep die er toe leidden dat in het najaar van 1980
binnen het Samenwerkingsverband een andere overlegstructuur van kracht werd.
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5. Contacten met derden.
In 1980 werden een groot aantal contacten met derden gelegd
en onderhouden.
Ten aanzien van deze contacten kunnen een aantal vorderingen
worden gemeld.
- Met de Vrije Universiteit van Amsterdam werd overeenstemming bereikt ten aanzien van deelname van de Bibliotheek
van de VU aan het GGC.
In overleg werd besloten dat deze deelname in april 1981
geeffectueerd zal worden.
- Met de bibliothecaris van de Universiteit van Amsterdam
werden gedurende de eerste helft van 1980 besprekingen
gevoerd betreffende een deelname van deze instelling aan
het GGC.
Helaas werden deze besprekingen tot op heden niet hervat.
- Met de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te
Utrecht werden besprekingen gevoerd teneinde een plan op
te stellen voor de deelname van deze bibliotheek aan het
GGC. In november 1980 werd dit plan aan het College van
Bestuur van de Rijksuniversiteit te Utrecht en aan de
PICA-Stuurgroep aangeboden.
- Met de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek te 's-Gravenhage
werd een plan opgesteld voor een experimentele deelname
aan het GGC. In novernber van 1980 werd deze bibliotheek
op het PICA-systeem aangesloten.
- Met de Athenaeum Bibliotheek te Deventer en met de Openbare Bibliotheek te Amsterdam werden besprekingen gevoerd
over deelname aan het GGC en werden in het najaar conceptovereenkomsten opgesteld. Tot op heden zijn deze overeenkomsten niet getekend, hoewel aansluiting van beide instellingen op het PICA-systeem in 1981 voorzien wordt.
- Met het Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum (NBLC)
en de Koninklijke Bibliotheek werd een principe-overeenkomst gesloten waarin bepaald is dat de KB en het NBLC
gezamenlijk per 1 januari 1982 gebruik gaan maken van
het PICA-Catalogiseersysteem voor de verwerking van titels ten behoeve van de Nederlandse Bibliografie (voorheen Brinkman's Catalogus) en ten behoeve van het Lidiasysteem. Gedurende 1981 zullen de voorbereidingen daartoe
plaatsvinden.
- Gedurende 19 8 0 werden verscheidene voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door het PICA-Bureau. Onder meer
werd twee maal een voorlichtingshijeenkomst georganiseerd
voor de regionale steunbibliotheken gezamenlijk.
- In 1980 werden door het PICA-Bureau een groot aantal bezoekers ontvangen uit b innen- en buitenland, waaronder
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het hoofd Ontwikkeling (Automatisering) van de British
Library (Engeland), de directeur en een medewerker van
de Tsjechische Staatsbibliotheek uit Praag, de afdeling
Financien van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de Rekenkamer, de directies van bibliotheken met
regionale steunfunctie, een delegatie van de subgroep
Documentatie van de Stuurgroep Audio Visuele Media, de
Werkgroep CMC (Centrale Militaire Catalogus) van het
Ministerie van Defensie.
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6. Personeel

&

Organisatie.

In het jaar 1980 werd aan de heren Drs. A.K. van Gorcom en
Drs. J. Companjen op hun verzoek eervol ontslag verleend.
In de loop van 1980 konden acht nieuwe medewerkers warden
aangetrokken.
Door de Koninklijke Bibliotheek werden in de loop van 1980
twee formatieplaatsen voor prograrnmeurs aan het PICA-Bureau
beschikbaar gesteld, die tezamen met een in augustus aangetrokken projectleider vanaf september op het Opslag/Uitleenproject zijn ingezet.
Gedurende de tweede helft van 1980 werd een medewerker van
een Engels software-house ingehuurd om de ontwikkeling van
PICA-II te ondersteunen.
Vanaf 1 januari is tevens een free-lance medewerker ingezet
voor de ontwikkeling van het PICA II-systeem.
Met ingang van 1 december 1980 werden de afdelingen Support,
Databeheer en Analyse & Specificaties samengevoegd tot een
afdeling Bibliotheekzaken waarvan de leiding werd toevertrouwd aan mevrouw Drs. A.W. Wamsteker-Meijer.

BIJLAGE 1.
Samenste l ling Stuurgroep PICA per 31 december 1980.
Dr . J.L.M. van Dijk
Mr . J.R . de Groot
Mr. W.R.H. Koops
Mr. G.G . A.M . Pijnenborg
Dr. C. Reedijk
Dr. R.L. Schuursma
Dr. J.L . L.J . Wieers

(Ri jksuni versi tei t Limburg)
(Rijksuniversiteit Leiden ; voorzi tter)
(Rijksuniversiteit Groningen)
(Katholieke Universiteit Nijmegen;
vice-voorzi t ter)
(Koninklijke Bibliotheek; secretaris)
(Erasmus Universi tei t Rotterdam)
(Katholieke Hogeschoo l Tilburg)

Vanwege het Ministerie warden de vergaderingen bijgewoond door:
Mr. B.S . Han
Drs. H. Kloet
Vanwege het PICA-Bureau worden de ve rgaderingen bi jgewoond
door :
Drs. A.G.J.M. Bos s ers
Ing. L. Casters
Mw. M.A.V. de BruyneHintzen

(notuliste)

De Stuurgroep vergaderde in 19 80 op 26 f ebruari , 6 mei, 22 juli ,
23 september en op 25 november.

BIJLAGE 2.
Sarnenstelling adviesorganen per 31 december 1980.
1. GGC-Gebruikersraad.

Ing. L. Casters
Drs. A.J.M. Dobbelaar
Drs. W.S.L.M. van Egeraat
K.F. van Eijk
Drs. J.J.K. Fuchs
Drs. J.J.M. van Gent
W.J.H. Hermens
A.M.J.Th. Heijligers
P. van den Hove
Drs. G.J.M. Jacobs
A.J.M. Ligtenberg
H. van der Pool
Drs. S. Sybrandy
Drs. J.L. de Vries
Drs. A.W. Wamsteker

(PICA-Bureau; voorzi tter)
Nijmegen)
(UB Rotterdam)
(UB Rotterdam)
{UB Leiden)
{PB Leeuwarden)
{UB Nijrnegen)
{Koninklijke Bibliotheek)
{UB Maastricht)
(Koninklijke Bibliotheek)
(KH Tilburg)
(UB Maastricht)
(UB Groningen)
(UB Leiden)
(PICA-Bureau; secretaris)
(UB

De GGC-Gebruikersraad vergaderde in 1980 op 18 september
en 24 november.
2. Adviescommissie Databeheer,
C.J. van den Berg
Drs. A.G.J.M. Bossers
H.G.J. Janssen
Mw.Drs. A.W. WamstekerMeijer

{Nederlandse Bibliografie)
(PICA-Bureau; voorzitter)
(UB Nijmegen)
(PICA-Bureau; secretaris)

De heer A.M.J.Th. Heijligers {KB) zal de vergaderingen
namens de FOBID als waarnemer bijwonen.
Deze commissie is in 1980 nog niet bijeengekomen.
3. Werkgroep Structuur en Rechtsvorm Samenwerkingsverband.
Drs. A.G.J.M. Bossers
Ing. L. Coste rs
Mr. J.R. de Groot.
Deze werkgroep is tijdens het verslagjaar regelmatig bijeengekomen.

BIJLAGE 3
PICA-Bureau per 31 december 1980.
P.R. Berg (1980)
Drs. A.G.J.M. Bossers (1976)

adjunct-hoofd

Ing. A. de Bruin (1979)

chef productie

Mw. M.A.V. de Bruijne-Hintzen (1976)

chef secretariaat

Ing. L. Casters (1979)

hoofd

C.S. van Dobben de Bruyn (1979)
J.M. Feyen (1978)
K.J.H. Frans (1980)
J.E. Greven

(1980)

L.J. de Jong (1978)
Drs. J.J. Joolen (1980)
Drs. B. Koeman (1979)
W.J. Kooreman

projectleider Acquisitiesysteem

(1979)

W.F. Koot (1980)
Dr. G.A. Korteweg (1980)
Dr. G. van Marlen ( 197 9 )

projectleider Cntalogiseersysteem

C.M. van Muyen (1978)
J. van Otterloo (1980)
Mw. P.C. Prins (1978)
Drs. J.B. van Rongen (1980)

projectleider Opslag/Uitleensysteem

Mw. Drs. A.W. Wamsteker-Meijer
(1978)

chef bibliotheekzaken

