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Inleiding.
Het Jaarverslag over 1982 van het Samenwerkingsverband
Koninklijke Bibliotheek en Universiteitsbibliotheken Pica
is gerelateerd aan het Werkplan 1982 , dat door de Stuurgroep Pica is goedgekeurd in de vergaderingen van 3 maart
en 19 mei 1982 en dat gepubliceerd is in Pica-Mededelingen ,
jaargang 5 , nummer 4 (mei 1982) , blz. 7-13 .
Het verslag is er op gericht een indruk te geven van de
voortgang en resultaten van de projecten en activiteiten.
Het jaar 1982 was voor het Sarnenwerkingsverband Pica een
succesvol jaar , dat op een aantal fronten positieve resultaten opleverde.
In steeds toenemende mate werd duidelijk dat Pica de centrale plaats in de Nederlandse bibliotheekwereld op het gebied van bibliotheekautomatisering , die het wil innemen ,
ook daadwerkelijk kan realiseren. In dit kader kan met voldoening worden geconstateerd , dat Pica in de eerste weken
van 1982 de nieuwe behuizing in het nieuwe Koninklijke Bibliotheek-complex kon betrekken.
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1. Werkingsgebied van Pica.
In 1982 heeft de in het voorafgaande jaar ingezette groei
van het werkingsgebied van Pica zowel wat projecten als
wat deelnemende instellinqen betreft sterk dooroezet.
Naast het reeds enige jaren operationele Pica-Catalogiseersysteem zijn dit jaar het opslag/uitleensysteem en het acquisitie-administratiesysteem operationeel geworden. Deontwikkeling van het systeem voor de Nederlandse Centrale Catalogus en het Interbibliothecair leenverkeer (NCC/IBL-systeem) heeft goede vorderingen gemaakt.
opmerkelijk is de belangstelling die door verschillende bibliografische projecten in Nederland voor Pica is getoond.
Beschikbaarstelling van hun voor retrieval-doeleinden
opgebouwde, resp. op te bouwen databanken via het door Pica
inmiddels tot stand gekomen landelijke datacommunicatienetwerk voor bibliotheektoepassingen is overweging voor deze
belangstelling.
In 1982 is voorts met subsidie van het ministerie van On derwijs en Wetenschappen en in samenwerking met de Frederik Muller Akademie te Amsterdam een experiment voor de
ontwikkeling van een instructiesysteem op het gebied van
bibliotheekautomatisering voorbereid. Dit experiment zal
in de eerste maanden van 1983 warden uitgevoerd bij twee
groepen van de HBO-opleiding tot bibliothecaris- documentalist en een groep parttime HBO-opleiding tot bibliothecaris
in openbare bibliotheken , beide aan de FMA.
Openbare bibliotheken en bibliotheken met regionale steunfunctie
In 1982 is het gebruik van het Pica-Catalogiseersysteem
aanzienlijk toegenomen. De voorspelling dat een effectieve
toename zou plaatsvinden in het functionele gebruik door
openbare bibliotheken, waarbij het duidelijk is geworden
dat de tijd voor experimenteren voorbij is, is uitgekomer..
Na de Openbare Bibliotheken van 's-Gravenhage en Amsterdam
is in het verslagjaar de Gemeentebibliotheek te Rotterdam
aangesloten, waartoe de voorheen in het BIKAS-systeem gecatalogiseerde titels van deze bibliothee k we rden geconverteerd naar de Pica-databank.
Met daadwerkelijke financiele s teun van het ministerievan
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is voorts nog in 1982
in principe overeenstemming bereikt voor zo spoedig mogelijke aansluiting van de Openbare Bibliotheken van Groningen, Tilburg en Utrecht en van de Zeeuwse Bibliotheek
(voorheen Provinciale Bibliotheek Zeeland te Middelburg).
Na de aansluiting in 197 9 van de Provinciale Bibliotheek
Friesland is in 1982 ook de andere wetenschappelijke bibliotheek met regionale steunfunctie , de Stads- en Athenaeumbibliotheek te Deventer , met steun van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangesloten . Hierme e
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is met negen van de dertien bibliotheken met regionale
steunfunctie de aansluiting op het Pica-Catalogiseersysteem een feit. In relatie hiermee moet tevens de aansluiting van de Landelijke Bibliotheekcentrale (LBC) te Amsterdam in het verslagjaar, eveneens met steun van het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, worden
gezien.
De aansluiting van de Lektuurinformatiedienst (LID) van
het Nederlands Bibliotheek- en Lektuurcentrum (NBLC) te
's-Gravenhage is tot 1983 uitgesteld in verband met een
vertraging bij de verhuizing van deze dienst naar het
nieuwe gebouw van de Koninkl ijke Bibliotheek.
Speciale_bibliotheken
Van de categorie speciale bibliotheken is in 1 982 de eer ste instelling aangesloten, de bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg. Nog in het
verslagjaar is, na langdurige voorbereiding , nu ook defitief overeenstemming bereikt over de aansluiting van de
bibliotheek van het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis te Amsterdam in 1983.
Universiteits-_en_hogeschoolbibliotheken
Op het oorspronkelijke werkingsgebied van Pica, de universiteits- en hogeschoolbibliotheken, hebben de volgende
ontwikkelingen zich voorgedaan. Bij de reeds aangesloten
bibliotheken is de deelname aan het Pica-Catalogiseersysteem geintensiveerd, met name wat betreft de afname van
uitvoerproducten.
De aanvankelijk voor 1981 geplande, gefaseerde aansluiting
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is aan het eind
van 1982 daadwerkelijk van start gegaan. In plaats van
de voorziene opzet van levering van titelgegevens via magneetbanden naar de databank van deze bibliotheek heeft de
Universiteitsbibliotheek een online koppeling gerealiseerd
naar de eigen computer met gebruikmaking van de in de
Pica-clustercontroller aanwezige zg. printerpoort.
Met de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn besprekingen
gevoerd ter evaluatie van het eerste jaar, dat de centrale
bib liotheek op het Pica-Catalogiseersysteem was aangesloten. Dit overleg had mede betrekking op eventuele deelname van de Universiteitsbibliotheek van de VU aan de locale
processystemen van Pica. Een definitieve beslissing over
beide gespreksonderdelen is in het verslagjaar nog niet
genomen.
Met het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam is overeenstemming bereikt over een eerste stap
om te komen tot samenwerking . De Universiteitsbibliotheek
zal worden aangesloten op het Pica-Catalogiseersysteem
door koppeling van beide computersystemen, waarbij deze
bibliotheek het recht krijgt titels in de Pica-databank
te zoeken en desgewenst te ontlenen. Deze samenwerking ,
die in het begin van 1983 van start zal gaan, zal voor
een vast te stellen periode gelden, die tevens gebruikt
zal worden voor overleg over de realisatie van verdere.
stappen in de samenwerking. Nog juist in 1982 kwamen de
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van Pica- zijde noodzakelijke programmatuur-aanpassingen
ten behoeve van het testen gereed.
Met de Technische Hogeschool te Eindhoven is overleg gevoerd over deelname van de hogeschoolbibliotheek zowel
aan het Pica-Catalogiseersysteem als aan de locale processystemen van Pica. Hierover is in het verslagjaar geen
beslissing genomen .
Centrale_catalogi_en_Nederlandse _Bibliografie
Tenslotte heeft in het verslagjaar de toepassing van het
Pica-Catalogiseersysteem voor nationale projecten een
grote ontwikkeling doorgemaakt.
Nadat in 1981 de afdeling Centrale Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek voor zijn bedrijfsvoering was overgegaan op het Pica- systeem , is dit per 15 oktober 1982
ook gebeurd voor de afdeling Centrale Catalogus voor Periodieken. In september is , mede in relatie tot de voorbereiding voor het NCC/IBL-systeem , voor de CCP overgegaan op catalogisering met behulp van Pica , waarbij besloten is de huidige CCP , onderhouden door het Rijkscomputercentrum , in 1983 nog een keer volledig in boekvorm
uit te geven metals afsluitdatum 1 augustus 1982.
Met ingang van 1 april 1982 werden de beschrijvingen van
titels in het kader van de Nederlandse Bibliografie volledig online verwerkt met behulp van het Pica-Catalogiseersysteem . De verwerking is geconcentreerd bij de Koninklijke Bibliotheek , de afdeling Depot van Nederlandse publikaties/Nederlandse Bibliografie. Uit deze geintegreerde
titelverwerking moeten een aantal uitvoerprodukten voortkomen: de maandelijkse e·n gecumuleerde ui tgaven van
Brinkman's Catalogus, de weeklijsten in Boekblad, de wekelijkse uitgaven van Cataloguing in Publication (CIP),
de jaarlijkse Bibliografie van overheidspublikaties in
Nederland en een magneetband met titels ter uitwisseling
met andere nationale bibliografische centra.
De activiteiten van het NBLC op het gebied van catalogiseren ten behoeve van openbare bibliotheken zullen in
1983 met de werkzaamheden voor de Nederlandse Bibliografie worden geintegreerd. Wanneer over enige maanden de
samenwerking tussen NBLC en Koninklijke Bibliotheek ten
aanzien van de titelverwerking tot stand zal zijn gebracht, zal in dit kader ook uitvoer verzorgd warden
naar de LIDIA-databank ten behoeve van uitvoerproducten
voor openbare bibliotheken .
Met dit bereikte resultaat heeft Pica gevolg gegeven aan
een van de door de minister van Onderwijs en Wetenschappen in 1977 gestelde voorwaarden bij subsidietoekenning,
dat indien gewenst of noodzakelijk de Pica-computerconfiguratie beschikbaar gesteld moest worden voor de verwerking van de Nederlandse Bibliografie.
Voorts is voor de deelnemende bibliotheken van belang ,
dat van nu af de tijdige beschikbaarheid van informatie
over Nederlandse publikaties door de directe verwerking
in het Pica-Catalogiseersysteem kan warden gegarandeerd .
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Tenslotte is er nag een belang voor de Pica-organisatie:
de integratie van zowel bibliotheektechnische en bibliografische als automatiseringsdeskundigheid in een centraal
Pica-Bureau heeft zijn voordeel en efficiency bewezen. In
een zeer krappe planning en onder druk van velerlei belanghebbende organisaties, verenigd in het Samenwerkingsverband
Nederlands Bibliografisch Centrum in oprichting, is het resultaat in korte tijd tot stand gebracht.
Catalogisering _van_bijzondere _material en
Waren v66r 1982 de activiteiten van Pica vooral gericht op
de catalogisering van boekmaterialen, in dit jaar is oak wat
de catalogisering van andere materialen betreft uitbreiding
gegeven aan het werkingsgebied van Pica.
Met ingang van 16 augustus 1982 is het Bureau STCN (Short
Title Catalogue Netherlands) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aangesloten op het Pica-Catalogiseersysteem . De STCN heeft tot taak een retrospectieve bibliografie samen te ste llen van in Nederland gepubliceerde werken (oude drukken) van 1550-1800 of in diezelfde periode in het buitenland verschenen Nederlandse
uitgaven .
Met de handschriftencommissie van het Samenwerkingsverband UKB is overeenstemming bereikt over het zg. brievenproject , dat de catalogisering van brieven in een aantal
Nederlandse verzamelingen betreft.
Onder auspicien van NOBIN en in overleg met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen zijn afspraken gemaakt
met de Koninklijke Bibliotheek over de productie van de
Centrale Catalogus voor Kaarten met het Pica-Catalogiseersysteem .
Meteen subcommissie van de Co6rdinatiecommissie Audiovisuele
centra Wetenschappelijk Onderwijs (CAWO) is overeenstemming bereikt over het formaat van audiovisuele media.
De benod i gde programmatuur zal in de eerste helft van1983
warden ontwikkeld , waarna deze extra catalogiseerfacili teit aan deelnemende instellingen beschikbaar zal warden
gesteld. Hierover is oak overleg gevoerd met het NBLC.
Met de specificatie van formaataanpassingen ten behoeve
van de catalogisering van b ladmuziek is in het verslagjaar goede vordering gemaakt.
Ops lag / uitleensysteem
In het begin van 1982 is het eerste opslag- / uitleensysteem van Pica opgeleverd aan de Koninklijke Bibliotheek,
waar het bij de heropening in het nieuwe gebouw in gebruik is genomen . Dit laatste is niet zonder problemen
voor de Koninklijke Bibliotheek verlopen. Hoewel systeemtechnisch de beoogde resultaten gerealiseerd werden, gaf
op organisatorisch gebied de met het betrekken van nieuwe
huisvesting gecombineerde invoering problemen. Media 1982
zijn de consequenties door Koninklijke Bibliotheek en
Pica 1 ezamenlijk geevalueerd , waarna een gezamenlijke commissie het gebruik in de praktijk begeleidt.
Met de voorbereidingen voor de implementatie van versies
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van het opslag- / uitleensysteem bij de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Universiteitsbibliotheek Leiden,
in het begin van 1983, warden goede vorderingen gemaakt.
Het overleg over invoering bij de Universiteitsbibliotheek Groningen heeft een aanvang genomen , terwijl nag
juist in 1982 door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam definitief besloten werd tot
invoering van dit systeem in de Universiteitsbibliotheek,
waarbij koppeling aan de aldaar in gebruik zijnde rand triever wordt voorzien.
Acquisitie-administratiesysteem
Nadat in het begin van 1982 de programmatuur voor het acquisitiesysteem ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek Leiden was opgeleverd, is in verband met vertraging in de toekenning van middelen voor apparatuur de invoering beperkt gebleven tot proefproductie. In 1983 zal
het systeem definitief operationeel warden gemaakt.
Media 198 2 is de programmatuur opgeleverd voor de Katho lieke Hogeschool Tilburg, waarbij operationalisering eveneens begin 1983 zal plaatsvinden.
In de oorspronkelijke plannen voor de ontwikkeling vanhet
acquisitiesysteem was een benutting in eerste fase vaneen
centraal onderhouden systeem voorzien, waarbij gebruik ge maakt zou warden van een aparte telefoonlijn en terminalvoorzieningen.
Uit overwegingen van doelmatigheid en kostenbesparing is
besloten om een centrale versie van het acquisitiesysteem
blijvend te ondersteunen.
Deze versie is in 1982 partieel gereed gekomen en zal in
het begin van 1983 warden ingevoerd bij de Universiteitsbibliotheken van Groningen en Rotterdam. De voorbereidingen voor de aansluiting van de Universiteitsbibliotheek
Nijmegen op de centrale faciliteit en van de Koninklijke Bibliotheek voor de locale variant zijn nag in 1982
van start gegaan.
NCC/IBL-systeem
In 1982 zijn de aansluitingen van de afdelingen Centrale
Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Technische Hogeschool Delft en de Landbouwhogeschool Wageningen aan het NCC / IBL-systeem tot stand
gekomen, resp. voorbereid .
Vanaf media 1983 zullen achtereenvolgens de Pica-deelnemers en overige aangemelde instellingen op dit systeem
warden aangesloten .
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2. Ontwikkeling Pica-conceptie
De werkzaamheden van 1982 hebben in het teken gestaan
van een door de stuurgroep Pica georganiseerde werkbijeenkomst in hotel Groot Warnsborn te Arnhem , waaraan
naast de bibliothecarissen ook een groot aantal deskundigen van de lid-bibliotheken deelnamen. Het thema van
de werkbijeenkomst was: De beheersing van de problematiek van kwaliteit en kwantiteit van de productie bij
catalogusautomatisering.
Financiele_overwegingen_bij_bibliotheken
Na de herziening van het Pica-beleid in 1978 , waarover
in eerdere jaarverslagen verslag is uitgebracht, had de
financiele problematiek , waarmee veel bibliotheken in
steeds toenemende mate geconfronteerd worden , aanleiding gegeven tot bezinning op de stand van zaken en tot
discussie over de verdere voortgang. De overwegingen
voor de werkbijeenkomst waren de volgende:
- voor het uitvoergedeelte van het Pica - Catalogiseersysteem (de produktie van catalogi in kaart -, lijsten microfiche-vorm) zijnhesparende effecten ger ealiseerd;
- voor het invoergedeelte van het Pica-Catalogiseersysteem is het noodzakelijk om naar een verdere verbetering van de doelmatigheid te streven die het mo gelijk maakt om tot een aanpassing van taken en/of
middelen te komen in de deelnemende bibliotheken.
Standaardisering
In 1981 bleek het Pica-Catalogiseersysteem dusdanig
ontwikkeld en operationeel te zijn dat het voor de oorspronkelijke deelnemers mogelijk was zich in hoge mate
van het systeem afhankelijk te maken en de alfabetische
hoofdwoordencatalogus in kaartvorm af te sluiten .
Er was een grote databank ten behoeve van de catalogisering online beschikbaar gekomen , waarin een sterk groeiend aantal bezitskenmerken van bibliotheken was opgenomen en waarmee in velerlei vorm alle mogelijke catalogi
geproduceerd konden worden . De groei van het aantal
bezitskenmerken werd nog versterkt door de afsluiting
van de Centrale Catalogus bij de Koninklijke Bibliotheek
in kaartvorm en de overgang op online-verwerking via
Pica .
De tegenstelling tussen standaardisering volqens ISBDenerzijds en aanpassing aan bestaande , niet-geautomatiseerde kaartcatalogi met hun in iedere bibliotheek afwijkende regels en regelinterpretaties anderzijds had er echter
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toe geleid, dat weliswaar gemeenschappelijk werd gecatalogiseerd, maar dat de diversificatie in gebruik van de
ene standaardtitel groot was. Deze diversificatie, die
v66r de afsluiting van de kaartcatalogus noodzakelijk was ,
heeft na afsluiting tot een situatie geleid dat besparingen in werkzaamheden bij de catalogisering onvoldoende
werden gerealiseerd.
Besluiten
Naar aanleiding van de werkbijeenkomst werden de volgende besluiten genomen:
1. De catalogus van een wetenschappelijke bibliotheek isprimair een localiseerinstrument ten behoeve van het bezit
van die bibliotheek. Voor een aantal toepassingen worden
hogere eisen aan de catalogus gesteld, maar dan slechts
voorzover noodzakelijk is om publikaties te onderscheiden.
Een catalogus is geen bibliografie.
De gekwalificeerde wetenschappelijke gebruiker van
een bibliotheek dient de catalogus te hanteren als
een instrument voor het localiseren van publikaties ,
nadat met behulp van bibliografieen en in steeds toenemende mate internationaal toegankelijke bibliogra fische databases de gewenste publikaties geidenti:iceerd zijn . De bibliotheek dient dit proces te onder steunen door het beschikbaar stellen van een bibliografisch collectie en gekwalificeerd personeel.
Het gelijkwaardig nastreven van de twee functies uit
de Paris Principles wordt verlaten. Prioriteit in
het Catalogiseersysteem wordt gegeven aan de localiseerfunctie van de catalogus.
2 . De online publiekscatalogus is bij grote collecties op
grond van kostenfactor, hanteerbaarheid en additionele
zoekmogelijkheden noodzakelijk als uitgangspunt van beleid.
COM -catalogi worden naarmate de omvang groeit duurder dan een online publiekscatalogus om reden van
produktiekosten (computertijd), terwijl tevens bij
gebruik van een online publiekscatalogus de catalogiseerinspanning meer beperkt kan zijn. Door aansluiting b ij de ontwikkeling van de geautomatiseer de Nederlandse Centrale Catalogus kunnen de kosten
voor de ontwikkeling van een online publiekscatalogus beperkt blijven.
Voor wat betreft noodzakelijke investeringen in apparatuur kan aansluiting gezocht worden bij de apparatuur voor locale processystemen (acquisitie-, opslag-/uitleenadministratie).
Naast de vele, reeds beschikbare offline-uitvoervormen zal in 1983 de online publiekscatalogus voor
bibliotheken beschikbaar komen.
3. Het bestaande Pica-Catalogiseersysteem, waarvan de thesaurus-faciliteiten deel uitmaken, wordt tot rust gebracht, zij het niet dan nadat een zekere afronding
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heeft plaatsgevonden.
De veelvuldige aanpassingen en aanvullingen in deafgelopen periode hebben ertoe geleid dat het online
systeem niet optimaal gehanteerd wordt. Het wordtdaarom noodzakelijk geacht de programmatuur tot rust te
brengen, waarbij echter een aantal efficientie-bevorderende aanpassingen ter afronding gerealiseerd zullen worden. Hoewel naar een online publiekscatalogus
gestreefd wordt, moet de afronding zo zijn, dat voor
bibliotheken en/of bibliotheektoepassingen (bv. produktie van deelcatalogi) voldoende faciliteiten beschikbaar blijven.
4. Nu een breuk met de alfabetische kaartcatalogus in vrijwel alle deelnemende bibliotheken heeft plaatsgevonden,
is niet alleen naar de vorm, rnaar ook naar de inhoud een
grotere standaardisatie van de catalogisering nodig en
uitvoerbaar.
Bindende afspraken betreffende de catalogisering dienen te worden opgesteld, die ertoe kunnen leiden dat
titelbeschrijvingen in hoge mate ongewijzigd kunnen
worden overgenomen. Hiertoe is het noodzakelijk dat
statistische informatie systematisch en regelmatig
ter beschikking wordt gesteld teneinde het effect van
deze afspraken te kunnen evalueren.
5. Met het huidige Pica-Catalogiseersysteem kan de doelrnatigheid van de catalogisering bevorderd worden door afspraken,
resp. maatregelen op het gebied van de catalogusbouw (thesaureren en regelstelsel). Hiertoe zullen de in internationaal verband geformuleerde catalogiseerregels nader moeten
worden bezien in relatie tot de gewenste catalogiseerpraktijk, met name voorzover betrekking hebbend op het beschrijvend blok, de ingangen en de sortering.
Uitvoering
Ter uitvoering van deze besluiten heeft de Stuurgroep een
aantal maatregelen genomen, welke in het verslagjaar grotendeels zijn uitgevoerd. Voorts heeft de Stuurgroep een
commissie ingesteld, die als opdracht kreeg voorstellen te
doen voor de rnaximalisering van de toepassing van het shared cataloguing-principe. Deze commissie heeft nog in het
verslagjaar gerapporteerd. Uitvoering van de voorstellen
wordt voor 1983 voorzien.
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3. Pica en de openbare bibliotheken
De doorbraak van het
passing voor gebruik
ken heeft aanleiding
samenwerking met het
van bibliotheken met

Pica-catalogiseersysteem naar toeten behoeve van openbare bibliothegegeven tot uitvoerig overleg over
gezamenlijke overleg van directeuren
regionale steunfunctie en met hetNBLC.

Bibliotheken_met_regionale_steunfunctie
Met de directies van bibliotheken met regionale steunfunctie is overleg gevoerd via een ingestelde werkgroep namens
dit orgaan. Bij dit overleg was ook de directeur van de
Landelijke Bibliotheekcentrale en de directie van het NBLC
betrokken .
Hoofdpunten van bespr.e king waren de financiele en organisatorische consequenties van de samenwerking van deze bibliotheken met Pica en de voor openbare bibliotheken noodzakelijke aanpassingen aan het Pica-Catalogiseersysteem ,
mede in relatie tot de beoogde samenwerking tussen Koninklijke Bibliotheek , NBLC en Pica, waarover hieronder meer .
Op het financ i eel - organisatorisch punt zijn dusdanige vorderingen gemaakt , dat in 1983 overeenstemming mag worden
verwacht.
Op het technische vlak is voorgesteld een onderverdeling
aan te brengen in het bibliografisch formaat , de zg. vensterfaciliteit. Het bibliografisch formaat kent de volgende structuur:
een deel dat algemeen zichtbaar en bruikbaar is voor
al l e Pica deelnemers : het rompformaat
een deel dat slechts zichtbaar en bruikbaar is voor een
groep deelnemers
een deel dat slechts zichtbaar en bruikbaar is voor een
deelnemer , ofwel de locale gegevens
een deel dat eveneens slechts zichtbaar en bruikbaar is
voor een deelnemer en betrekking heeft op een exemplaar
van het beschreven object , ofwel de exemplaargegevens
De vensterfaciliteit heeft betrekking op het tweede formaatonderdeel: gegevens die slechts zichtbaar en bruikbaar zijn voor een bepaalde groep deelnemers . Een beschrijving kan naast de algemene gegevens ook typische OB-gegevens bevatten en tevens Brinkman - gegevens . Een gebruiker
uit een wetenschappelijke bibliotheek wil echter alleen
de WB-informatie zien , een gebruiker uit een openbare
bibliotheek alleen de OB- informatie , en een Brinkman-gebruiker wil WB- en OB-gegevens kunnen benutten. Elke Picadeelnemer (i . e . instelling) bekijkt de gegevens dan ook
op zijn eigen wijze , ziet de gegevens door een "venster"
waardoor andere , niet relevante gegevens niet zichtbaar
zijn .
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Over de definitieve specificatie, waarin dit concept in
detail is ingevuld, alsmede over de specificatie van
enige andere aanpassingen, met name wat betreft formaat
en uitvoerprodukten, wordt in het begin van 1983 overeenstemming verwacht.
NBLC
In het bovengenoemd overleg betreffende aanpassingen aan
het Pica-Catalogiseersysteem is ook het NBLC betrokken.
De specificaties van deze aanpassingen ten behoeve van
het NBLC zijn vastgesteld; de in de Pica-programmatuur
noodzakelijke aanpassingen zijn in het verslagjaar ontwikkeld. Aan Arsycom B.V. te Amsterdam, die voor het
NBLC de LIDIA-databank beheert, is opdracht gegeven de
aan die kant noodzakelijke aanpassingen voor 1 maart 1983
te ontwikkelen. Aansluiting van de Lektuurinformatiedienst
(LID) van het NBLC kan daarna plaatsvinden. Deze aansluiting vindt plaats in relatie tot een contract voor samenwerking tussen Koninklijke Bibliotheek, NBLC en Pica.
Deze drie organisaties hebben vastgesteld, dat een samenhang bestaat tussen bepaalde taken en aandachtgebieden
van KB, NBLC en Pica op grond waarvan onderlinge samenwerking gewenst is. Deze taken en aandachtgebieden houden
verband met de door het in oprichting zijnde samenwerkingsverband Nederlandse Bibliografisch Centrum te verrichten taken. Het door de drie organisaties goedgekeurde
algemene contract alsmede de daaraan gehechte drie bilaterale contracten wachten op definitieve goedkeuring van
de minister van Onderwijs en Wetenschappen .
Op directieniveau is tussen Pica en NBLC uitvoerig overleg gevoerd over de vraag naar de samenhang tussen het
Pica-Catalogiseersysteem, LIDIA en het derde landelijke
catalogussysteem, LAPKAT, eveneens door het NBLC ondersteund. Over de samenhang tussen Pica en LIDIA is de
overeenstemming hiervoor reeds genoemd . Wat betreft LAPKAT is overeenstemming bereikt over de wijze waarop dit
project zich in relatie tot Pica zou dienen te ontwikke len.
Vastgesteld werd dat het LAPKAT-systeem gericht is op
een dienstverlening aan openbare bibliotheken en met name
Provinciale Bibliotheekcentrales. Deze dienstverlening
betreft het retrospectief machineleesbaar maken van al
gecatalogiseerd bezit.
Voor wat betreft de catalogisering van nieuw titelmateriaal is het Pica-Catalo0iseersysteem, ook voor Provinciale Bibliotheekcentrales , het aangewezen instrument ,
te meer daar het NBLC zelf dit systeem als productiesysteem gaat hanteren.
In de praktijk betekent dit dat PBC's de initiele opbouw
van een eigen titelbestand , dat gebruikt zal worden voor
online catalogusdoeleinden , via het LAPKAT-systeem zullen realiseren om zich daarna voor het onderhouden van
het eigen bestand en de verdere uitbouw daarvan bij het
Pica- Catalogiseersysteem aan te sluiten . Uiteindelijk
Z3l het LAPKAT-systeem dan kunnen verdwijnen .
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4 . Apparatuur en datacommunicatie
Nadat de verhuizing van het Pica - Bureau naar het nieuwe
gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in december 1981
voorspoedig was verlopen , is gedurende de eerste maanden
sprake geweest van aanloopproblemen , veroorzaakt door de
nieuwe huisvesting en leidend tot een flink aantal hard ware - problemen . Zander grote overlast voor de gebruikers
zijn deze opgelost . Op het eind van 1981 waren 66 HP-terminals aan het centrale Catalogiseersysteem aangesloten.
Een in opdracht van Pica door INCAA te Apeldoorn ontwikkelde zgn . c lustercontroller maakte het mogelijk om de rela tief dur e HP-terminal te vervangen door een aanzienlijk
goedkoper alternatief , de CIT - terminal , waarbij de funk ties van de HP-terminal door de op een microprocessor ge baseerde clustercontroller gesimuleerd worden .
Deze faciliteit gaf bibliotheken de mogelijkheid tot aan zienl ijk e besparingen te komen in de investeringssfeer.
Per 31 december 198L wa r en /0 HP-terminals en 59 CIT-terminals
(via 12 clustercontrollers) aangesloten. Aan dit totaal
van 129 terminals waren 69 FACIT-printers en 8 Transtel printers gekoppeld.
De externe databank van het centrale Catalogiseersysteem
i s in 1982 uitgebreid met drie 300 Mb discdrives tot een
totaal van 11 .
In de loop van 1982 zijn locale computersystemen voor procesautomati sering geinstalleerd voor de Koninklijke Bibliotheek , de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daarnaast is een computersysteem ge installeerd voor de NCC .
Het beheer over een dergelijk aantal systemen van landelijke of locale omvang , welke in relatie tot e lkaar tot een
geautomatiseerd netwerk voor bibliotheektoepassingen zul len leid en , is aanleiding geweest voor het vragen vanadvies
bij LOGICA betreffende de datacommunicatieproblematiek van
Pica . Ook is door medewerkers een bezoek gebracht aan en kele Britse bedrijven en instellingen ten einde de mogelijkheden van Local Area Networks (LAN) te bestuderen . In
overleg met BAZIS worden de verdere mogelijkheden bezien .
Over dit onderwerp heeft het Dagelijks Bestuur zich
tevens laten adviseren door prof. Dr. A.R. Bakker, adviseur van de Stuurgroep .
In 1982 is een aanvang gemaakt met een onderzoek ter
vervanging van de centrale computerapparatuur , waarvoor
de aanvraag in 1983 naar het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen dient te worden gezonden .
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5. Ontwikkeling Catalogiseersysteem
Het Pica-Catalogiseersysteem voor monografieen, series
en meerdelige publikaties is in zijn tweede versie vanaf
april 1981 in produktie. Na vele aanpassingen en uitbreidingen, zowel technisch als procedureel, nadert dit systeem het stadium van afronding en consolidatie.
Een aantal functionele uitbreidingen van het online-systeem zijn aangebracht. De eerste versie van de persoonsnamenthesaurus had ertoe geleid dat het gebruik van het
catalogiseersysteem minder efficient bevonden werd dan
voorheen. Een nieuwe, meer efficiente versie kwam op 1
november 1982 beschikbaar .
Het gebruik van het catalogiseersysteem heeft geleid tot
uitgebreide briefwisselingen tussen deelnemers onderling
en deelnemers en het Pica-Bureau over de meest uiteenlopende zaken, zoals verzoeken tot het aanbrengen van mutaties,
verschillen in werkwijze, klachten, wensen, melden van
ontwikkelactiviteiten etc. Veel tijd en geld zouden kunnen worden bespaard door gebruik te maken van de al aanwezige PTT-voorzieningen, te weten het datacommunicatienetwerk, voor het versturen van dit soort berichten
door middel van een soort 'telepost'-functie in het catalogiseersysteem. Deze functie is op 1 november 1982 beschikbaar gesteld.
Ten behoeve van de uitwisseling van magneetbanden van de
Nederlandse Bibliografie met nationale biblioJrafische
centra in het buitenland zijn de specificaties gereed gekomen voor uitwisseling in LC-formaat.
Het Pica-formaat is om redenen van continuiteit ontstaan
uit de eerste versie van het Pica-Catalogiseersysteem en
is sindsdien uitgebreid door specifieke wensen van iedere
deelnemende instelling. Veel kenmerkcodes zijn alleen
aan het formaat toegevoegd om een of enkele gebruikers
terwille te zijn. Een evaluatie van dit formaat heeft
geleid tot een opschoningsactie (strippen) van het
Pica-formaat.
Wat het on line-sys teem betreft zijn tenslotte een aan tal interne verbeteringen aangebracht, gericht op verbetering van de onderhoudbaarheid, systeembelasting, interne respons, datacommunicatievertragingen, geheugengebruik etc ., alsmede aanpassingen in gebruikte technologieen zoals gebruik van datadescription technieken, compiler gebruik, syntax gestuurde systemen. Door middel van
statistische bewakingssystemen kan het bestaan van knelpunten vroegtijdig worden onderkend.
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In 198~ is door gebruik van een nieuwe FORTRAN-compiler
en versnelling van de applicatieprogrammatuur de efficientie van het catalogiseersysteem aanzienlijk verbe terd . Het aantal transacties per dag , alsmede het aantal
aangesloten terminals is met gelijkblijvende responstijden in 1982 verdubbeld . Deze technische aanpassingen
zijn tevens van toepassing op de programmatuur van andere,
door Pica ontwikkelde systemen.
Op het gebied van de offline -uitvoer is ondermeer programmatuur beschikbaar gekomen voor de productie van lijsten boekcatalogi met behulp van fotozetsel . De programmatuur voor het in dergelijke catalogi opnemen van verwijzingen , registers en meerdelige publikaties volgens de
twee - niveau-methode is beschikbaar gesteld.
Deze programmatuur is mede ontwikkeld voor de verwerking
van de Nederlandse Bibliografie en ook beschikbaar gesteld
voor andere bibliotheken.
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6 . Ontwikkeling Processystemen
Nadat in 1981 de ontwikkeling van een eerste versie van
het opslag/uitleensysteem werd voltooid en de ontwi kke ling van het acqu i sitiesysteem bijna werd voltooid zijn
beide systemen in het begin van 1982 ge i mplementeerdresp .
voor de Koninklijke Bibliotheek en de Univers i teitsbibliotheek Leiden.
Voor de invoering van deze systemen in volgende bibliotheken werden specificaties opgesteld en ontwikkelinspanningen verricht .
Uit overwegingen van doelmatigheid en kostenbesparing is
voorgesteld om in aanvulling op het thans beschikbare acquisitiesysteem voorzieningen te ontwikkelen die het mogelijk maken om het acquisitiesysteem te gebruiken via
de reeds beschikbare catalogiseerterminals . Deze voorzieningen zijn gedeeltelijk gereed gekomen .
Nadat nog in 1981 de locale computer voor processystemen
was geinstalleerd in de Koninklijke Bibliotheek , is in
het begin van 1982 een PDP 11 / 44-configuratie opgeste l d
in de Katholieke Hogeschool Tilburg. Een dergelijke configuratie voor de Rijksuniversiteit Leiden werd voorals nog opgesteld in de computerafdeling van het Pica-Bureau.
Tenslotte werden voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van locale online publiekscatalogi , een ontwikke ling waaraan de Stuurgroep hoge prioriteit heeft toegekend.
Naar de beschikbaarstelling van een tijdschriftregistratiesysteem werd vooronderzoek verricht .
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7 . Ontwikkeling NCC/IBL-systeem
Op 2 november 1981 hebben de CC-houders en Pica de NCCbegeleidingscommissie ingesteld. De leden van deze commissie vertegenwoordigen elk hun organisatie. De commissie heeft tot taak de ontwikkeling van het NCC / IBL-systeem
in ruime zin te begeleiden, hetgeen bewaking van de voortgang inhoudt, alsmede het adviseren bij het opstellen van
en het nemen van beslissingen over de functionele (detail-)
specificaties van het systeem. Daarnaast zal deze commissie het in werking stellen van het systeem voorbereiden.
Bij het Pica-Bureau is een NCC / IBL-projectgroep geformeerd.
In het ontwerp werd rekening gehouden met het gegeven dat
database- en invoerprogrammatuur gebruikt kan worden die
voor het Pica-catalogiseersysteem ontwikkeld is. Duidelijk
was dat nieuwe zoekfaciliteiten ontwikkeld zouden moeten
worden, omdat de gebruikersgroep van dit systeem een andere zal zijn dan van het catalogiseersysteem. Daarnaast
stellen tijdschrifttitels en corporaties en congressen bijzondere eisen aan de zoekprogrammatuur .
Bijzondere aandacht in het ontwerp kreeg de randvoorwaarde dat veel en verschillende terminals aangesloten moeten
kunnen worden.
Om gebruikers de gelegenheid te geven optimaal gebruikvan
een terminal te maken werd onderzocht of het mogelijk was
het NCC/IBL-systeem te koppelen aan het Viditel-systeem
met de zgn. Vidipoort-methode. Hoewel dit mogelijk lijkt,
zijn dekosten die daarmee verbonden zijn vooralsnog prohibitief.
Gedurende het jaar 1982 werd, nadat de computerapparatuur
geinstalleerd was, een databank opgebouwd met+ 170.000
titelbeschrijvingen afkomstig uit het al reeds-machineleesbare CCP-bestand. Daartoe werd conversie-programmatuur ontwikkeld om het print-georienteerde CCP-formaat
om te zetten in het zgn. NCC-formaat, dat een sllbset
vormt van het Pica+-formaat en als aanleveringsformaat
voor de NCC dient.
Tevens werd invoerprogrammatuur ontwikkeld voor conversie van titelmateriaal afkomstig uit Wageningen en Delft
en vanuit het Pica-Catalogiseersysteem.
Begin 1983 zal de databank ook met dit materiaal gevuld
worden, zodat dan in eerste instantie een volledige tijdschriftendatabank beschikbaar is.
Veel tijd werd in 1982 besteed aan het ontwerpen en ontwikkelen van een geavanceerd zoeksysteem voor de NCC.
In de praktijk was gebleken dat de faciliteiten zoalsdie
in eerste instantie voorzien waren niet toereikend waren,
met name voor wat betreft tijdschrifttitels en namen van
congressen en corporaties.
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De thans ontworpen voorzieningen maken een doeltreffender gebruik op dit punt mogelijk .
Eind 1982 kwam het NCC-zoeksysteem gereed en vanaf november 1982 wordt daarmee geexperimenteerd door de afdeling
CCP van de KB. Begin 1983 zullen ook de CC - afdelingen in
Delft en Wageningen worden aangesloten .
In 1983 zal de aandacht gericht zijn op de ontwikkeling
van het IBL-systeemdeel. Naar verwachting zullen omstreeks
juni/juli 1983 de eerste bibliotheken op het NCC-systeem
kunnen worden aangesloten .
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8 . Produt tie
1. Catalogiseersysteem
Het aantal titels in de databank is in 1982 toegenomenmet
313.007 tot 1.760.684. Aan de titels zijn in het verslagjaar signaturen aangehecht tot een totaal van 991.601
(stand per 31 -1 2-1981 : 523.020). Het gemiddelde ontleningspercentage bedroeg 71,7 %, zodat slechts voor 28.3 % eigen
invoer door bibliotheken moest plaatsvinden. Dit laatste
percentage wordt nog vertekend , omdat de titels van Brinkman's Catalogus (in 1982: 22.922) online worden ingevoerd
in tegenstelling tot voorheen . Voor Brinkman's Catalogus
wordt een ontleningspercentage van 51,6 % bereikt, waarbij
voornamelijk aan eigen titels met behulp van de copieerfunctie, speciaal voor deze toepassing ter beschikkinggesteld, wordt ontleend (herdrukken) .
Voor 97 . 975 boekbeschrijvingen hebben de bibliotheken gebruik gemaakt van titels, die door een andere bibliotheek
reeds waren gecatalogiseerd (28 , 6 %).
120.589 titelbeschrijvingen zijn ontleend aan offline ingevoerde magneetbanden van nationale bibliografieen (35,2 %) .
27.236 titels zijn met behulp van de copieerfunctie tot
stand gekomen. In totaal werden 91.579 retro-titels ingevoerd, voornamelijk door de UB Leiden , de KH Tilburg, de
KB en de GB Rotterdam.
In 1982 zijn 6.041 . 780 titels uitgevoerd voor verschillende toepassingen, waarvan de onderverdeling als volgt is:
cataloguskaarten
microfichecatalogi
magneetbanduitvoer
lijstcatalogi met behulp
van laserstraalprinter
boekcatalogi met behulp
van fotozetsel
lijstcatalogi met behulp
van FACIT-printer

473.254
4.582.705
154.917

(7,8 %)
(75,8 %)
(2 , 6 %)

361.051

(6 %)

245.992

(4 , 1 %)

223.861

(3. 7 %)

Het systeem had over 1982 een beschikbaarheidspercentage
van 98,7 %.
2. NCC / IBL-systeem
In 1982 zijn 167.785 titels ingevoerd van de Centrale
Catalogus voor Periodieken (CCP).
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9 . Begeleiding van gebruikers
Naast de voortdurende werkzaamheden ter begeleiding van
de gebruikers, die ook in 1982 voortgang vonden, zijn
de volgende activiteiten vermeldenswaard:
1. Op het gebied van het beheer van gegevens in de databank
zijn ten behoeve van de persoonsnamenthesaurus een groot
aantal voorstellen van gebruikers voor voorkeurstermen behandeld. Deze activiteit is na overgang op een nieuwe, vereenvoudigde thesaurusfaciliteit per 1 november 1982 niet
meer nodig. Daarnaast zijn een -in de loop der jaren toegenomen- aantal dubbele titels uit de databank verwijderd
met bewaring van de door bibliotheken toegevoegde locale
gegevens.
2. In het verslagjaar zijn gebruikershandleidingen opgesteld
voor de verschillende processystemen, voor de STCN, voor
de behandeling van meerdelige en seriele publicaties in
het Catalogiseersysteem, voor het gebruik van de terminals.
Tevens zijn een aantal andere handleidingen in concept gereedgekomen, evenals een zoekinstructie voor het Catalogiseersysteem en een tweede versie van de Gids voor het Catalogiseersysteem. Publikatie van een aantal van deze
handleidingen in definitieve versie wordt voor 1983 voorzien.
3 . Een experiment ten behoeve van de ontwikkeling van een
instructiesysteem op het gebied van de bibliotheekautomatisering in samenwerking met de Frederik Muller Akademie
te Amsterdam, dat begin 198 3 zal worden uitgevoerd, is
voorbereid. Het doel van het experiment is onderzoek te
doen naar de volgende vragen, resp. punten:
- welke faciliteiten dienen door Pica ontwikkeld te worden ten behoeve van instructiedoeleinden (programmatuur)
en wat zijn de kosten hiervan.
- welk in s trumentarium dient te worden samengesteld ten
behoeve van docenten.
- welke is de ideale sleutel voor apparatuuropstellingin
aansluiting op het Pica-Catalogiseersysteem, waarbij
rekening gehouden dient te worden met de omvang van de
betreffende onderwijsinstelling, de complexiteit van
het onderwijspakket en het financiele aspect.
- op welke wijze kan de investering in apparatuur en programmatuur nog verder rendabel gemaakt worden door deze
voor andere toepassingen geschikt te maken.
- welke jaarlijkse kosten brengt het onderbrengen van de
hierbedoelde mogelijkheden in het onderwijspakket met
zich mee.
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- ervaring op te doen in het gebruik van systemen als
Pica in de onderwijssituatie voor toekomstige bibliotheekmedewerkers.
- de overdraagbaarheid van een te ontwikkelen instructie systeem naar toepassing in bibliotheken en onderwijsinstellingen op bibliotheekgebied .
Op basis van een geformuleerde onderwijsopzet is op 21 en
22 juni met docenten van de FMA de uitvoerbaarheid onderzocht . De voorbereidingen voor het experiment zijn in 1982
gereedgekomen .
4. Er is een analyse gemaakt en een prognose opgesteld van de
uitvoerproductie voor het Catalogiseersysteem. De uitkomsten hiervan zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van de
online publiekscatalogus. In de organisatie van de uitvoerbehandeling zijn door het Pica-Bureau efficientie - verhogende maatregelen genomen. Een uitvoerhandleiding voor gebruikers komt in 1983 beschikbaar .
5. In 1982 werd grote aandacht besteed aan de totstandkoming
van Richt li jnen voor de catalogisering , waarbij aandacht
nodig was voor de relatie tot de door Fobid opgestelde
regels voor de titelbeschrijving . De werkzaamheden van de
Adviescommissie Databeheer hebben in het verslagjaar voor al hierop betrekking gehad . Op 17 november 1982 is over dit
onderwerp een studiedag georganiseerd , waaraan ongeveer 60
bibliotheekmedewerk(st)ers deelnamen. Afronding zal in 1983
plaats vinden , waarbij ook de resultaten van een door de
GGC-gebruikersraad ingestelde commissie , die zich huigt
over de problematiek van de ingangen en die nog niet gereedgekomen is , verwerkt zullen worden.
6. Medewerking werd verleend aan een gebruikersonderzoek
door de Katholieke Hogeschool Tilburg naar de wijze waarop catalogi worden geraadpleegd.
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10 . Voorlichting en publiciteit
Gedurende 1982 werden elf afleveringen uitgebracht van de
periodiek verschijnende publikatie ' Pica - Medede l ingen' ,
dat in een oplage van 1000 exemplaren werd verspreid.
Opgenomen werden onder meer beleidsbesluiten van de Stuurgroep Pica , het jaarverslag over 1981 en artikelen over het
gebruik van Pica bij de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden , de Erasmus Universiteit te Rotterdam (betreffende audio-visueel materiaal), Brinkman's Catalogus en de Gemeentebibliotheek te Rotterdam . Voorts werd aandacht besteed
aan de translitteratieproblematiek en de problematiek van
cumulerende catalogi .
Mevrouw A. W. Wamsteker-Meyer publiceerde een artikel inhet
februari-nummer van Open onder de titel: 'Pica in het begin
van de tachtiger jaren' .
Door een aantal medewerkers van Pica werden in binnen- en
buitenland lezingen gehouden en bezoeken afgelegd.
L. Costers en B. Koeman maakten in januari een studiereis
naar Engeland in het kader van het onderzoek naar 'Local
Area Networks' (LAN).
A. Bossers en mevrouw B. Sierman woonden het 6e Seminar
van de Intermarc Software-Subgroup van 9-11 juni te Oslo
over ' Library networks ' bij.
L. Costers en A. Bossers woonden van 22-28 augustus de
48th IFLA General Conference te Montreal bij , waar Costers
een lezing hield onder de titel 'The Dutch Pica Library
Automation Network'. In aansluiting hierop maakten zij een
studiereis door Canada en de USA , waar zij onder meer de
Library of Congress te Washington , UTLAS te Toronto , OCLC
te Dublin, Ohio en RLIN te Stanford , California bezochten.
M. Feijen bracht een bezoek aan BLAISE te London en de
Library of Congress te Washington, dit laatste op verzoek
van het Samenwerkingsverband NBC ter bestudering van de
mogelijkheden voor een uitwisselingsformaat van de Neder landse Bibliografie.
L. Costers en A. Bossers woonden van 29 september tot 1
oktober het symposium bij ter opening van de Koninkli7ke
Bibliotheek te Den Haag over ' Libraries and the humanities . Technological aspects of knowledge handling'. De
voorzitter van Pica, mr. J.R. de Groot, hield een voordracht over 'Pica and the humanities', en L . Costers over
'Pica: today and in the future'. Voor de gasten van dit
sym~osium werden een aantal demonstraties verzorgd.
L. Costers woonde als voorzitter van een van de vier
sessies het 5th annual Essen symposium on Library Automation 1982 over 'Increasing productivity trough library
automation' van 11-14 oktober bij.
M. van Muyen gaf een aantal automatiseringslessen voor de
GO-A3-opleiding, waarvan de bewerkte syllabus in PicaMededelingen werd gepubliceerd.
Tenslntte werrl rlnnr rle dirPctie vAn Pica een aroot aantal
contacten op nationaal en internationaal niveau onderhouden.
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11. Personeel
Het Pica-Bureau beschikt per 1 januari 1983 over 33
forrnatieplaatsen , waarvan vier vacatures.
In 1982 zijn twee programrneurs , een medewerkster Bibliotheekzaken , een operator, een financieel-administratief
medewerker en een administratief medewerkster aangetrokken .
Ing. L . Costers en Drs. A. Bossers , resp . hoofd en adjunct- hoofd van het Pica-Bureau , zijn in het verslagjaar
benoemd tot resp. directeur en adjunct-directeur van het
Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en Universiteitsbibliotheken Pica.
Per 1 februari 1982 is op eigen verzoek eervol ontslag
verleend aan D.J. Murray als chef productie . Met ingang
van dezelfde datum is C.S. van Dobben de Bruyn , tot dan
senior - operator , benoemd tot hoofd operating .
In mei is voorts voor een langdurige periode ter ondersteuning van het projectteam NCC / IBL- systeem een medewerker aangetrokken op tijdelijke basis van het softwarebureau S - Com te Aylesbury , Engeland .
Met ingang van 1 september 1982 is mevrouw M.A . V . de
Bruyne-Hintzen , hoofd van het secretariaat en de administratie , benoemd tot directie-medewerkster. Mevr . A.A.M .
Bons- van Vorstenbosch heeft haar functie overgenomen als
hoofd van het secretariaat en de administratie.
Per 1 november 1982 is op eigen verzoek eervol ontslag
verleend aan Mw . Drs . A.W . Wamsteker-Meyer , hoofd Bibliotheek zaken. Haar opvolging in deze functie kon in het verslagjaar nog niet geregeld worden.
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BIJLAGE 1.
Samenste lling Stuurgroep PICA per 31 december 1982.
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

(Rijksuniversiteit Limburg)
(Rijksuniversiteit Leiden;
voorzitter)
(RijksuniversiteitGroningen)
(Katholieke Universiteit
Nijmegen; vice-voorzitter)
(Koninklijke Bibliotheek;
secretaris)
(Erasmus Universiteit Rotterdam)
(Katholieke HogeschoolTilburg)

Vanwege het Ministerie worden de vergaderingen bijgewoond
door:
Mr . B.S. Han
Drs . H. Kloet
Vanwege het Pica-Bureau worden de vergaderingen bijgewoond
door:
Drs. A.G.J.M. Bossers
Ing. L. Costers
Mw. M.A.V. de Bruijne-Hintzen

(notuliste)

De Stuurgroep vergaderde in 1982 op 3 maart, 19 mei,
4 augustus en 14 december . Op 2 en 3 maart hield de Stuur groep een werkbijeenkomst.
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BIJLAGE 2.
Samenstelling adviesorganen per 31 december 1982 .
1 . GGC-gebruikersraad
C.J. van den Berg
W.J.H. van Beek
H. Bemer
E.H.J. Braams
Mw. G.O. van BreukelenLapienite
L. Casters
A.J.M . Dobbelaer
K.F . van Eijk
J.J.K. Fuchs
W.J.H. Hermens
Mw . J . M. Heijmen-van Dommelen
H. Huibregtse
G . J .M . Jacobs
Mw. E . van der Kamp
Mw. E.A . C. Klaasen
A. J.M . Ligtenberg
Mw . M. Lin sse n
G. van Marlen
P. van Otegem
H. van der Pool
Mw. B. Sierman
Mw. M.C . Somers
Mw. D. J.H. ter Stege
S. Sybrandy
Mw . J.L. de Vries
D. Webbink

(KB / Nederlandse Bibliografie)
(RU Utrecht)
( RU Limburg)
(VU Amsterdam)
(Med. Fae. Rotterdam)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(KU Nijmegen)
(EU Rotterdam)
(RU Leiden)
(KU Nijmegen)
(OB Den Haag)
(VU Amsterdam)
(KB Den Haag)
(GB Rotterdam)
(OB Amsterdam)
( KH Tilburg)
(KH Tilburg)
(Pica-Bureau)
(OB Amsterdam)
(RU Limburg)
(Pica-Bureau; secretaris)
(OB Den Haag)
(PB Friesland)
( RU Groningen)
(RU Leiden)
(AB Deventer)

2. Adviescommissie Databeheer
C.J . van den Berg
A. Bossers

E . Goldman
H. G . J. Janssen
L. de Jong
Mw . E. van der Kamp
Mw. G. Slooten

(KB / Nederlandse Bibliografie )
(Pica-Bureau; voorzitter)
(EU Rotterdam)
(KU Nijmegen)
(Pica-Bureau; secretaris)
(GB Rotterdam)
(VU Amsterdam-Audiovisuele
Dienst)

3. Werkgroep_Structuur _en_Rechtsvorm_Samenwerkingsverband
A. Bossers
L . Casters
J.R. de Groot

(adjunct-directeur Pica)
(directeur Pica)
(voorzitter Pica)

27.

4 . Commissie_Ingangen
C.J. van den Berg
A. Bossers
K. F. van Eijk
W.J.H. Hermens
G. J . M. Jacobs
P . van Otegem
Mw . B. Sierman

(KB/Nederlandse Bibliografie)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(EU Rotterdam)
(KU Nijmegen)
(KB Den Haag)
(OB Amsterdam)
(Pica-Bureau; secretaris)

5. Commissie_Maximalisering_Shared_Cataloguing
A . Bossers
W. S . L.M. van Egeraat
J. Linmans
J.L.L.J. Wieers

(Pica-Bureau)
(EU Rotterdam)
(RU Leiden)
(KH Tilburg; voorzitter)

28.

BIJLAGE 3.
Pica-Bureau per 31 decernber 1982.
P.R . Berg (1980)
Mw. A.A.M. Eons-van Vorstenbosch (1981)
Ors . A.G.J.M . Bossers (1976)
Mw. M.A.V. de Bruijne-Hintzen (1976)
J . C.M. Buijs (1982)
Ing . L . Casters (1979)
C.S . van Dobben de Bruyn (1979)
J.M. Feijen (1978)
K. J .H. Frans (1980)
D. Geurten (1982)
J . E . Greven (1980)
Mw. A.H. Hartinger (1982)
L.J. de Jong (1978)
Ors . J .J. Joolen (1980)
S.F.M. Knijn (1981)
Ors . B. Koernan (1979)
R . Koopman (1981)
W.J. Koorernan (1979)
W.F. Koot (1980)
Dr. G.A . Korteweg (1980)
Ir. L.M. Marico (1981)
Dr. G . van Marlen (1979)
C.M. van Muyen ( 1978)
J. van Otterloo (1980)
Mw. B. S. Rickenrnann (1982)
Mw. P.C. Rietveld-Prins (1978)
J. Rorneijn (1982)
Ors. J . B . van Rongen (1980)

Mw. Ors . B. Sierman ( 1981)
C . A. Verheul (1982)

hoofd secretariaat
adjunct-directeur

directeur
hoofd operating

hoofd ontwikkeling
NCC/IBL-systeern

hoofd ontwikkeling
catalogiseersysteern

hoofd ontwikkeling
locale processysternen

Pical Bureau
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE 's Gravenhage

Postadres: Postbus 90412
2509 LK 's Gravenhage

Telefoon

070

140460

'!

