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Ii1LEIDING
In het jaarverslag over 1983 van het Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en Universiteitsbibliotheken Pica wordt een indruk gegeven van de voortgang
en de resultaten van de projecten en activiteiten
tijdens het verslagjaar.
Belangrijk is de vaststelling en publikatie geweest
van het rapport Pica-Beleidsvoornemens 1983-1988.

Nieuwe technologische ontwikkelingen en hun effect op
de bibliotheken in Nederland . Na de publikatie van
eerdere beleidsvoornemens in 1978, die hebben geleid
tot de resultaten van dit moment, is opnieuw gepoogd
duidelijkheid te verschaffen over de ontwikkeling, die
Pica voor de komende vijf jaren voorziet. Met de uitvoering van een aantal van deze beleidsvoornemens is
in het verslagjaar een aanvang gemaakt. Over de
bestuurlijke en financiele consequenties van de beleidsvoornemens, waarop in het rapport niet was ingegaan,
heeft de Stuurgroep Pica een werkbijeenkomst gehouden
op 24 en 25 oktober 1983 in Hotel Wolfheze te Wolfheze.
De resultaten van deze bijeenkomst zullen vermoedelijk
in 1984 tot conclusies kunnen leiden.
In december 1983 heeft de algemene ledenvergadering
van het i1eder lands Bibliotheek- en Lektuur Centrum
(NBLC) zich onder zekere voorwaarden achter de Pica··
beleidsvoornemens gesteld.
Nadat in 1977 door de minister van Onderwijs en Wetenschappen ten behoeve van het Gemeenschappelijk
Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) centrale
computerapparatuur beschikbaar was gesteld, dienden
in het verslagjaar voorbereidingen getroffen te worden voor vervanging van deze apparatuur. Na een uitgebreide studie, waarbij verschillende alternatieven
werden onderzocht, is in het najaar de keuze bepaald,
waarna een aanvrage voor vervanging van de centrale
apparatuur bij de minister van Onderwijs en Wetenschappen is ingediend. Verwacht kan worden dat rleze,
na ingewonnen advies van de Commissie Reken- en
Informatieverwerkende Apparatuur (CRIVA), hierover
in het begin van 1984 een beslissing neemt.
Op 2 mei 1983 is na een voorbereiding van enkele
jaren onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) en
na een ontwikkelfase van ongeveer anderhalf jaar de
eerste op tijdschriften gerichte versie in produktie
gegaan van het systeem voor de Nederlandse Centrale
Catalogus ten behoeve van het Interbibliothecair
leenverkee r (NCC/IBL-systeem). In de loop van 1983
zijn behalve de afdelingen Centrale Catalogus van
de Koninklijke Bibliotheek, van de bibliotheek van
de Technische Hogeschool te Delft en de b ibliotheek
van de Landbouwhogeschool te Wageningen 33 instellingen op dit systeem aangesloten.
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In de eerste maanden van dit jaar is, na de Koninklijke
Bibliotheek, een tweede lokaal systeem gefnstalleerd
en in produktie genomen in de bibliotheek van de
Katholieke Hogeschool Tilburg. Bij de opening van de
nieuwe universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Leiden in september 1983 is het derde lokale
Pica-systeem in produktie genomen. Voorbereidingen zijn
getroffen voor de implementatie in 1984 van lokale
systemen in de universiteitsbibliotheken van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Laatstgenoemde twee bibliotheken zijn evenals de bibliotheek van de Katholieke Universiteit
Nijmegen in 1983 gebruik gaan maken van het centraal
beschikbaar gestelde Gemeenschappelijk Geautomatiseerd
Acquisitiesysteem (GGA).
De ontwikkeling, die het mogelijk moet maken om met
eenzelfde terminal via een speciaal daartoe aangepaste
clustercontroller de verschillende Pica-systemen te
benaderen, is in 1983 niet gereed gekomen.
Verwacht mag worden dat deze faciliteit in het begin
van 1984 zal worden opgeleverd.
Tenslotte kan worden opgemerkt, dat in het verslagjaar
de omvang van de centrale databank van het GGC gegroeid
is naar meer dan twee mlljoen titelbeschrijvingen.
Gedurende 9½ uur per dag is deze databank beschikbaar
voor catalogiseerwerkzaamheden, waarbij per 31 december
172 terminals waren aangesloten.
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1. BELEIDSVOORNEMENS 1983 -

1988 .

In aansluiting op de zg. Warnsborn-besluiten , die de
Stuurgroep Pica in 1982 heeft genomen en waarvan
melding is gemaakt in het jaarverslag over 1982 , heeft
de Stuurgroep een rapport Pica-Beleidsvoo:rnemens 1983-

1988. Nieuwe technologische ontwikkelingen en hun
effect op de bibliotheken in Nederland vastgesteld en
gepubliceerd . In dit rapport wordt een visie gegeven
op de gewenste ontwikkeling van de informatieverzorging in Nederland in samenhang met het aldaar functionerende bibliotheekwezen vanuit het gezichtspunt van
Pica.
Het beleid van Pica zal in de komende jaren gericht
zijn op de realisering van een netwerk van bibliotheekvoorzieningen voor zowel wetenschappelijk als openbare
en speciale bibliotheken , waarbij wordt voor t gebouwd
op het Pica-verband reeds tot stand gekomen concept.
Als primaire aandachtsgebieden worden de volgende
herkend:
1. Verdere ontwikkeling en exploitatie van het PicaCatalogiseersysteem (GGC) ten behoeve van een groot
aantal ca tegorieen van bibliotheken en betrekking
hebbe nd op velerlei materiaal.
2. Verdere ontwikkeling en beschikbaarstelling van
systemen voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering ,
met inbegrip van online publiekscatalogi, voor individuele wetenschappelijke bibliotheken.
3 . Ontwikkeling en exploitatie van het systeem voor
de Nederlandse Centrale Catalogus en het interbibliothecair leenverkeer.
4. Ontwik..~eling en exploitatie van een host-computersysteem voor documentaire informatieverzorging,
gericht op de verbreding van de dienstverlening aan
Nederlandse bibliotheekgebruikers.
5. Onderzoek en advisering zowel ten behoeve van
eigen doelstellingen als ten behoeve van derden op
het gebied van de bilbiotheekautomatisering en de
documentaire informatieverzorging.
6. Onderhoud en uitbouw van het datacommunicatienetwerk.
Ten behoeve van de dienstverlening aan openbare
bibliotheken zal de samenwerking met het NBLC niet
alleen op het niveau van de praktische uitvoering ,
maar ook op het gebied van onderzoek en advisering
worden geoptimaliseerd.
Ter uitvoering van de beleidsvoornemens zijn in 1983
een aantal activiteiten ondernomen.
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OndeY'Werpsonts/.uiti ng
De Stuurgroep Pica heeft t e n aanzien van de problematiek van de onderwerpsontsluiting besloten ernaar
te streven , met behoud van het vereiste niveau van
kwaliteit, kostenbesparing te bereiken bij het gezamenlijk catalogiseren door de bij Pica aangesloten
bibliotheken. Zij wil in dit verband op korte termijn
de mogelijkheid onderzoeken om tot een gemeenschappelijk systeem van onderwerpsontsluiting te komen.
Zij acht onderzoek naar een dergelijk gemeenschappelijk
systeem tevens van belang met het oog op de ontwikkeling van een allerwegen bruikbaar processysteem voor
een online publiekscatalogus. Zij heeft er voorts
kennis van genomen, dat een aantal bij Pica aangesloten
bibliotheken plannen heeft ontvouwd om lokale voorzieningen te treffen in de vorm van thesaurusfaciliteiten voor trefwoorden en sorteerfaciliteiten voor
classificatiesystemen. Ook in dat verband acht zij nu
een onderzoek naar een gemeenschappelijk systeem, dat
als alternatief voor lokale plannen kan dienen ,
gewenst.
De S t uurgroep is van mening dat wat Pica betreft alleen
in de praktijk beproefde systemen voor gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting in aanmerking komen en dat
in verband met kostenbesparing afgezien moet warden
van het ontwikkelen van een geheel nieuw eigen systeem .
Om haar over de mogelijkheid van een gemeenschappelijk
systeem van onderwerpsontsluiting te adviseren heeft
de Stuurgroep in de vergadering van 14 december 1982
een commissie ingesteld met de volgende opdracht :
1. Te onderzoeken of ontsluiting op onderwerp
door middel van het toekennen van trefwoorden of codes in een online publieks catalogus bij Pica-bibliotheken vervangen
kan warden door terbeschikkingstelling van
andere onderwerpsgerichte zoekfaciliteiten
(bijv. KWOC), en zo ja , in hoeverre deze
kostenbesparend kunnen werken ten opzichte
van een gemeenschappelijke ontsluiting;
2. Te onderzoeken of een gemeenschappe l ijk en
elders beproefd systeem van onderwerps ontsluiting bij Pica-bibliotheken gerealiseerd kan warden, wanneer de onder 1 genoemde benadering ontoereikend of te duur
blijkt te zijn;
3. Te onderzoeken hoe de onder 2 genoemde
ontsluitingsmethodiek gerealiseerd kan
warden, en daarbij met name de financie l e
consequenties en een tijdsfasering aan te
geven .
De ingestelde commissie heeft onder voorzitterschap
van Dr. R. L. Schuursma in november een tussenrapport
aan de Stuurgroep aangeboden.
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Catalogisering van bijzondere materiaZen
De uitbreiding van faciliteiten voor catalogisering
naar ook andere dan boekmaterialen is met kracht
doorgezet.
De catalogisering van oude drukken in het kader van de
Short Title Catalogue Netherlands (STCN) is door het
Bureau STCN van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen met voortvarendheid ter hand genomen,
zodat per 31 december 1983 6.503 STCN-titels in de
databank waren opgenomen.
In overleg met de Contactgroep Audiovisuele centra
Wetenschappelijk 0nderwijs (CAW0) is programmatuur
ontwikkeld ten behoeve van de catalogisering van audiovisueel materiaal. Het in 1983 voorgenomen experiment ,
waaraan de audiovisuele diensten van de universiteiten
van Rotterdam, Amsterdam (VU), Nijmegen en Utrecht en
van de Katholieke Hogdschool Tilburg deelnamen, heeft
geresulteerd in de publikatie van een Catalogus van

audiovisueZe materiaZen voor het wetenschappeZijk en
hoger beroepsonderwijs 1983. In deze catalogus zijn
1100 audiovisuele programma's beschreven en via een
trefwoordenregister ontsloten.
Met de ontwikkeling van programmatuur voor de beschrijving van kaarten ten behoeve van onder meer de Centrale
Catalogus van Kaarten (CCK) en van brieven ten behoeve
van het zg. brievenproject van de Handschriftencommissie van het Samenwerkingsverband UKB is een begin
gemaakt. Implementatie kan in de eerste helft van
1984 verwacht worden. De specificaties voor de catalogisering van gedrukte muziek zijn gereed gekomen.
Ten behoeve van bibliotheken en documentatie-instellingen, die in hun catalogi ook beschrijvingen van
artike1en opnemen, zijn aanpassingen gereed gekomen,
waardoor het mogelijk is ook artikelbeschrijvingen
met behulp van het GGC te maken. Tevens werd de mogelijkheid gerealiseerd om abstracts aan titelbeschrijvingen toe te voegen. Van beide faciliteiten zullen
vanaf begin 1984 het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie (NCRD) te Amsterdam enre
bibliotheek van het Vredespaleis te 's-Gravenhage
gebruik gaan maken.

Documentaire informatieverzorging
Voor de verwerking en terbeschikkingstelling
(retrieval) van documentaire bestanden zijn in 1983
specificaties opgesteld. De benodigde programmatuur
zal in 1984 in een eerste, voorlopige versie worden
ontwikkeld. Naast het reeds genoemde Nederlands
Centrum voor Rechtshistorische Documentatie is onder
meer overleg gevoerd over eventuele dienstverlening
met het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek betreffende de BibZiografie van de

Nederlandse taaZ - en Ziterat7~urwetenschap (BNTL)
en met de Rijkscomrnissie voor Vaderlandse Geschiedenis betreffende het Repertorium voor de geschie -

denis van Nederland .

8.

Met het NBLC ziJn in principe afspraken gemaakt over
de online terbeschikkingstelling van OOTA, het systeem
waarin artikelen van ruim 130 Nederlandstalige tijdschriften wordt ontsloten.
In het kader van de documentaire informatieverzorging
is na publikatie van de beleidsvoornemens met een aantal instellingen overleg gevoerd over dienstverlening
door Pica.
Tenslotte is door het Bureau Johan van Halm & Associates te Amersfoort advies uitgebracht betreffende de
voor deze dienstverlening te hanteren tariefstructuur .
In 1984 zullen definitieve voorstellen door het PicaBureau warden opgesteld.

Samenwer•king met NBLC
In de nota over de beleidsvoornemens van Pica is
opgemerkt, dat co6rdinatie en mogelijk integratie van
de ondersteunende activiteiten van Pica en NBLC van
wezenlijke betekenis zullen zijn voor de totstandkoming van een landelijk bibliotheeknetwerk voor informatieverzorging, waarin een evenwichtige afbakening
tussen centrale en decentrale of regionale activiteiten essentieel is. Naast een aantal praktische zaken,
zoals de aansluiting van de bibliografische afdeling
van de Lektuur Informatie Dienst (LID) van het NBLC
en de voorbereidingen ten aanzien van de beschikbaarstelling van DOTA, is op directieniveau regelmatig
overleg gevoerd over beleidsmatige zaken op langere
termijn. De in november 1983 als bijvoegsel bij
Bibliotheek en Samenleving door het NBLC gepubliceerde
discussienota Beleidsvoornemens van Pica en die van
het NBLC is tijdens de algemene ledenvergadering
van het NBLC in december 1983 aanvaard:
"In deze diskussienota warden argumenten gegeven
voor het ondersteunen van de beleidsvoornemens
van Pica en voorstellen gedaan om op landelijk
niveau samen te werken met Pica bij de uitvoering
van het gemeenschappelijk te voeren beleid. Beseft
wordt dat de totstandkoming van het voorgestane
bibliotheekinformatienetwerk van invloed kan zijn
op de struktuur van de nog te ontwikkelen bibliotheeknetwerken, dat m.a.w. mede de techniek deze
struktuur kan gaan bepalen. De openbare bibliotheken staan dan nu ook voor de keuze of eerst zelf
te zorgen voor een netwerkenstruktuur en daar later
een automatiseringstechnische informatiestruktuur
in te passen (metals risico dat Pica iruniddels
zonder inspraak van de openbare bibliotheken zo'n
automatiseringstechnisch bibliotheekinformatienetwerk realiseert) of nu al rekening te houden
met de komst van een bibliotheekondersteunend
informatienetwerk en dit te betrekken bij de
diskussie over en opbouw van een bibliotheeknetwerk.
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Het NBLC is van mening dat realisatie van het voorgestane bibliotheekinformatienetwerk gewenst is
omdat daardoor de bibliotheken op korte termijn
instrumenten krijgen om nog doelmatiger te kunnen
werken. Het NBLC geeft dan ook aan de laatstgenoemde keuzemogelijkheid de voorkeur, mits er
sprake is van een gezamelijk Pica/NBLC-beleid.
Om deze redenen stelt het NBLC-bestuur voor om in
principe in te stemmen met de samenwerking tussen
Pica en NBLC als aan de in paragraaf 6 vermelde
voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste hiervan zijn dater een adequaatgestruktureerde inbreng is van het NBLC als vertegenwoordiger van
het openbare bibliotheekwerk in de bestuursvorm
van Pica en er waarborg is voor de NBLC-inbreng
in de voorbereiding, p rioriteitenstelling en uitvoering van het bele id".

St uurgr oep: wer kbijeenkomst te Wol fh ez e
Op 24 en 25 oktober 1983 is de Stuurgroep Pica in een
werkbijeenkoms t in Hotel Wolfheze te Wolfheze bijeen
geweest om de financiele en bestuurlijke consequenties
van de beleidsvoornemens nader te bespreken.
In dit kader is contact opgenomen met adviseurs van
het accountantskantoor Moret & Limperg, van het belastingadvieskantoor Moret Gudde Brinkman, van het Notariskantoor Caminada & Avenarius en met Ministerie van
Financien. In het verslagjaar heeft de discussie nog
niet tot conclusies geleid.
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2. SYSTEEMON'IWIKKELING EN PRODUKTIE

Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem
In 1983 zijn de volgende instellingen aangesloten
op het GGC:
- Openbare Bibliotheek Groningen
- Zeeuwse Bibliotheek
- Nederlands Bibliotheek- en Lektuur
Centrum
- Openbare Bibliotheek Tilburg
Medio december 1983 is een directe verbinding tot
s tand gebracht tussen de GGC-computer en de computer
van de bibliotheek van de Universiteit van Amsteruam.
Hierdoor is het mogelijk om met een terminal, die is aangesloten op de Amsterdamse IBM-computer, te zoeken in
het GGC.
Voor effectuering in 1984 zijn de aansluitingen gerealiseerd van:
- Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie te Amsterdam
- Bibliotheek Vredespaleis ' s-Gravenhage
- Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage (t.b.v. brievenproject)
Het totaal van de aangesloten instellingen is hiermee
op 29 gekomen (zie bijlage 1).
Het aantal titels in de databank is in 1983 toegenomen met 378.791 tot een totaal van 2.139.475. Aan de
titels zijn in het verslagjaar signaturen aangehecht
tot een totaal van 1.599.013 (stand per 31-12 -1982:
991 .601). Het gemiddelde ontleningspercentage bedroeg
78,3%, zodat slechts voor 21,7 % eigen invoer door
bibliotheken moest plaats vinden (121.201 titels).
Voor 164.268 titelbeschrijvingen (27 %) is gebruik
gemaakt van titels, die door een andere bibliotheek
waren gecatalogiseerd. 197.281 Titelbeschrijvingen
werden ontleend aan offline ingevoerde magneetbanden
van nationale biografieen (32,5 %), terwijl 75.552
titels met behulp van de kopieerfunctie tot stand
kwamen (12,5 %). In totaal werden 120.788 retro-titels
ingevoerd, voornamelijk door de bibliotheken van de
Rijksuniversiteit Leiden, de Katholieke Hogeschool
Tilburg, de Erasmus Universiteit Rotterdam en door
de Gemeentebibliotneek Rotterdam ende Koninklijke
Binliotneek (afdeling Centrale Catalogus).
In 1983 zijn 7.041.780 titels uitgevoerd voor verschillende toepassingen, waarvan de onderverdeling
als volgt is:
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cataloguskaarten
467 .449
microfichecatalogi
5 .1 86 .195
magneetbanduitvoer
524.053
lijstcatalogi met behulp
van laserstraalprinter
343.042
boek/lijstcatalogi met behulp
van fotozetsel
599.147
lijstcatalogi met behulp van
FACIT-printer
186.979

6,4 %
71,0 %
7,2 %
4,7 %
8,2 %
2,5 %

Het systeem had over 1983 een beschikbaarheidspercentage van 99 , 3 %.
Naast een aantal verbeteringen, die betrekking hebben
op de interne systeemefficientie zijn in het verslagjaar een aantal functionele verbeteringen in het
systeem aangebracht, zodat nu gesproken mag worden
van een vrijwel afgerond en geconsolideerd systeem.
In verband met de overgang op andere computerapparatuur, waarover in 1984 wordt beslist, zal het systeem
definitief worden bevroren.
In 19 83 ziin met name de volgende nieuwe faciliteiten
toegevoegd:
- Automatisch thesaureren, een belangrijke
efficientie-verbeterende faciliteit waarbij
het systeem persoonsnamen oproept in de thesaurus enter goedkeuring aan de gebruiker
aanbiedt. De catalogiseerfunctie en de thesaurusfunctie in het GGC zijn met het beschikbaar komen van deze faciliteit nu volledig
gefntegreerd.
- Ten behoeve van de A-lijst (wekelijks vanaf
april gepubliceerd in Boekblad)en de B-lijst
van de Nederlandse Bibliografie (proefpublikatie in 1983; maandelijks zelfstandige
publikatie vanaf 1984) zijn een aantal uitvoerfaciliteiten ter beschikking gekomen,
m.n. opmaak in drie kolommen en een nieuwe
meer gecomprimeerde opmaak van registers.
- Specificaties zijn opgesteld voor lokale
trefwoordenthesauri, voor de verwerking van
gegevens ten behoeve van documentaire informatie, en voor een verbeterde presentatie
van meerdelige en seriele publikaties.
Voorzover deze faciliteiten niet in het verslagjaar zijn gereed gekomen, zullen zij in
het begin van 1984 worden gefmplementeerd.
- De zg. vensterfaciliteit ten behoeve van
openbare bibliotheken is gereed gekomen.
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Sys teem voor de Nede r iandse Cent ra ie Cata iogus t en
behoeve van het interbibiiothecair ieenver keer
Op 2 mei 1983 is volgens planning de eerste versie
van het NCC/IBL-systee m operatjoneel geworden, in de
eerste instantie a lle en voor de desbetreffende afdelin~en van de drie CC-houdende instellingen (koninklijke Bibliotheek, Technische Hogeschool Delft, Landbouwhogeschool Wageningen). Vanaf juli zijn in toenemende
mate bibliotheken op dit systeem aangesloten.
Naast de Koninklijke Bibliotheek en de meeste universiteitsbibliotheken zijn dit ook bibliotheken met
regionale steunfunctie, de Landelijke Bibliotheekcentrale, een aantal bedrijfsbibliotheken en enkele
ministeriebibliotheken (zie bijlage 2). Voor de aansluiting van 16 bibliotheken per begin januari 1984
zijn in het verslagjaar de voorbereidingen getroffen.
In het verslagjaar is de vulling van de databank
beperkt gebleven tot titelbeschrijvingen van periodieke publikaties (per 31-12-1983: 180.940). Het
systeem had over 1983 een beschikbaarheidspercentage
van 99,3 % voor de geplande produktie-uren op maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.
Het NCC/IBL-systeem is technisch ontwikkeld vanuit
de volgende uitgangspunten:
a. Veel gebruikers (ook bibliotheekmedewerkers)
zijn in Nederland nog niet gewend aan terminalgebruik en online zoeksystemen.
b. Het systeem zal niet gebruikt kunnen worden als
een catalogiseersysteem, d.w.z. dat de gegevens
rechtstreeks kunnen worden vastgelegd of gewijzigd. Het systeem is een catalogussysteem,
d.w.z. uitsluitend gericht op het zoeken van
gegevens
c. Iedere CC levert de gegevens van de aangesloten
bibliotheken vooralsnog op magneetband, in de
toekomst via intercomputerverbindingen.
d. Het s ysteem moet een verdeelalgorithme bevatt e n om IBL-aanvragen naar relevante bibliotheken te s tur e n met inac htneming van de bestaande bib liothee k c ircuits . Op grond van statisti s che informatie moe t me n dit v e rde e lmechani s me kunnen bij s t e lle n.
e. Iedere gebruiker moet op zijn IBL-aanvraag
antwoord krijgen: ofwel door toezending van
de gevraagde publikatie ofwel door een bericht
met d e reden waarom aan d e aanvraag niet kan
worde n voldaan.

Het NCC/IBL-sy s te e m b es taat daarom uit vi e r subsysteme n:
a. De centrale catalogus met zoekfaciliteiten .
b. Het IBL-subsysteem met een instelbaar verdeelmechanisme.
c. Een controle systeem me t betrekking tot deafh ande ling v a n l ee naanvrage n.
d. Ee n manage me ntsys t ee m voor de CC-houders.
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Naast directe zoeksleutels (ISSN, ISBN. CCP-nummer e.a.)
kan bij de zoekstrategie gebrui~ gemaakt worden
van keyword searching en van technieken als markeren,
truncating en het zoeken met Booleaanse operatoren .
Het resultaat van een zoekactie leidt uiteindelijk
tot een gewenste publikatie, die via het interbiblio~
thecair leenverkeer kan worden aangevraagd .
Welke bibliotheek de aanvraag krijgt toegestuurd, wordt
niet bepaald door de gebruiker , maar door een verdeelmechanisme dat de volgende parameters kent:
a. type bibliotheek, afhankelijk van het aantal te
verwerken aanvragen en de traditionele functie
van de bibliotheek,
b. het circuit, waartoe de bibliotheek behoort ,
c. de regio van de bibliotheek,
d. de belasting van de bibliotheek door IBL-aanvragen, overeengekomen met de CC-houders .
Dit distributie-algorithme heeft het effect, dat op
een zeker moment iedere bibliotheek van hetzelfde
type binnen het eigen circuit en binnen de eigen regio
in relatie tot de voor het IBL beschikbare, zelf opgegeven capaciteit gelijkwaardig wordt belast.

Opslag/uitleensysteem
Naast activiteiten, verbonden ~an h e t onderhoud van
het reeds eerder in de Koninklijke Bibliotheek geinstalleerde lokale systeem , is de aandacht in het
verslagjaar vooral geconcentreerd geweest op de volgende pun ten:
- In de eerste maanden van dit jaar is een tweede
lokaal systeem gefnstalleerd in de Katholieke Hogeschool te Tilburg, waarna gedurende februari de
verdere voorbereidingen werden getroffen.
In de loop van maart 1983 werd het opslag/uitleensysteem in produktie genomen.
- In september is het derde lokaal systeem in produktie gegaan in het nieuwe gebouw van de Universi teitsbibliotheek te Leiden.
- Voorbereidinge.n zijn getroffen voor de implernentatie van lokale systemen in 1984 in de universiteits bibliotheken te Groningen e n Rotterdam.
- Aangezien gebleken is, dat de drie thans geirnplenteerde versies van het opslag/uitleensysteem onvoldoende op elkaar aansluiten, is een nieuwe opzet gemaakt van de functionele specificaties en is
tevens al een aanvang gemaakt met de programmatuuraanpassing voor het zg. romp-opslag/uitleensysteem ,
dat beoogt een hogere mate van uniforrniteit en
standaardisatie te creeren bij de vijf lokale
systemen.
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Acquisitiesysteem
In 1983 zijn de universiteitsbibliotheken van
Rotterdam , Groningen en Nijmegen aangesloten op het
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Acquisitiesysteem
(GGA), dat uit overwegingen van doelmatigheid en kostenbesparing ontwikkeld is op de centrale GGC-computerconfiguratie en dat met behulp van de reeds beschikbare catalogiseerterminals kan worden gebruikt.
Deze aansluitingen lopen vooruit op de beschikbaarstelling van lokale acquisitiesystemen op eigen computersystemen.

Tijdschriftregistratie
Op 26 april 1983 is door het Pica-Bureau een presentatie georganiseerd voor twaalf aan het GGC deelnemende instellingen van de door Swets & Zeitlinger aangeboden tijdschriftregistratiesystemen FAST en SAILS.
Naar aanleiding van een bespreking van deze demonstratie heeft het Dagelijks Bestuur in opdracht van de
Stuurgroep Pica een Commissie Tijdschriftregistratie
onder voorzitterschap van Drs. A. Bossers ingesteld
metals opdracht om ten aanzien van deze problematiek
in technische zin voorstellen te doen en een eventuele
overeenkomst voor te bereiden.
De Commissie heeft in het verslagjaar zijn eindrapport nog niet uitgebracht.
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3 . BEGELEIDING VAN GEBRU IKERS
Naast de voortdurende, dagelijkse werkzaamheden ter
begeleiding van de gebruikers zijn de volgende activiteiten vermeldenswaard:

Richtlijnen voor de aanle vering van gegevens aan het Pica- Ca·talogiseersysteem

In 1983 zijn de definitieve

voor boekmateriaal en voor audiovisueel materiaal verschenen . De richtlijnen voor cartografisch materiaal
zijn in concept gereed gekomen, terwijl die voor gedrukte muziek zijn voorbereid.
In 1983 zijn in de serie Pica- puhlikatie s verschenen
als nummer 2 de Gids voor de gebruiker van het -PicaCatalogiseersysteem en als nummer 3 de Handleidingen

voor het invoeren van meerdelige en seriele puhlikaties . Een aantal volgende publikaties is voorbereid.
In 198 3 werd dP Handl-e1:ding voor de gebruiker van het
NCC/IBL-syste em samengesteld en in verschillende versies gepubliceerd.

In 1983 is een experiment uitgevoerd ten behoeve van
een instructiesysteem op het gebied van de bibliotheekautomatisering in samenwerking met de Frederik
Muller Akademie te Amsterdam. De in de periode januari-april 1983 gegeven lessen zijn vervolgens door
docenten en studenten zowel mondeling als schriftelijk geevalueerd, hetgeen tot een overwegend positief
oordeel heeft geleid. Geconstateerd werd dat de inspanning om geautomatiseerde faciliteiten te integreren in het leerplan een zeer arbeidsintensieve zaak
is, die veel tijd vergt van de docenten.
Besloten werd daarom een tweede reeks lessen in de
periode september-december voor dezelfde cursussen
aan het experiment toe te voegen.
In het kader van het experiment zijn door de Frederik Muller Akademie ook bijscholingscursussen gegeven voor oud-studenten en voor docenten van andere
Bibliotheek- en Dokumentatie Akademies, waardoor
laatstgenoemden direct bij het experiment werden
betrokken.
De resultaten van het experiment zullen in een eindrapport in 1984 aan de minister van Onderwijs en
Wetenschappen worden aangeboden enter kennis gebracht van de Stichting Bibliotheek- en Dokumentatie
Akademies. Een in het kader van het experiment tot
stand gekomen leerboek zal in 1984 worden gepubliceerd.
In 1983 zijn twee studiedagen gehouden. Op 19 januari is een studiedag georganiseerd metals onderwerp de catalogisering van meerdelige en seriele
publikaties. Aan de hand van uitgewerkte voorbeelden werd een discussie gevoerd over de problematiek
van deze categorie van boekmaterialen . Voorbeelden
en discussie hebben de basis gevormd van een later
in dit jaar ontwikkelde eendaagse cursus "Meerdelige
en ser iele publikati es ".

16.

Op 25 oktober is een studiedag georganiseerd voor
systeemgebruikers , waarin verschillende aspecten van
' shared cataloguing ', het gezamenlijk catalogiseren
met benulp van een systeem , in discussie zijn gebracht.
Vanaf september is de tot dan op afroep verschafte
voorli chting en instructie over Pica-systemen en
bibliotheekautomatisering in Pi ca-verband ondergebracht in een cursusprogramma , dat met ingang
van genoemde datlli~ van start is gegaan .
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4. VOORLICHTING EN PUBLICITEIT
Gedurende 1983 werden twaalf afleveringen uitgebracht
van de periodiek verschijnende publikatie Pica-Mededelingen dat in een oplage van meer dan 1000 exemplaren
werd verspreid. Hierin werden onder meer artikelen opgenomen over de verwerking van audiovisuele materialen,
over het brievenproject, de online publiekscatalogus,
het NCC/IBL-systeem en net Zweedse systeem LIBRIS.
Naast twee studiedagen voor systeemgebruikers werden
een groot aantal instructie- en voorlichtingsdagen
georganiseerd voor belangstellenden uit binnen- en
buitenland.
Van 5 - 8 april 1983 woonde A.Bossers de 7.Jahrestagung
oij van het Gesellschaft fur Klassifikation e.V. over
Aucomatisierung in der Klassifikation te K6nigswinter/
Rhein (West-Duitsland).
Van 20 - 22 april 1983 organiseerde het Pica-Bureau het
7e Seminar van de Intermarc Software Subgroup. De papers
van dit seminar werden onder de titel Linking of automated
library functions door het Pica-Bureau gepubliceerd.
A.Bossers en B.Koeman hielden voordrachten tijdens dit
seminar, een aantal medewerkers woonden gedeelten bij en
gaven een groot aantal demonstaties van de Pica-systemen.
G.van Marlen en M.van Muyen brachten van 14 - 17 juni
1983 een werkbezoek aan het secretariaat van LIBRIS te
Stockholm.
L.Costers en A.Bossers woonden van 20 - 27 augustus
1983 de 49th IFLA General Conference te Munchen bij,
waar A.Bossers deelnam aan een paneldiscussie over bibliotheekstatistiek, onder meer met een bijdrage onder
de titel Pica Library Automation Network and library

statistics.
Van 30 augustus tot 2 september 1983 woonde G.van Marlen
het 1983 European Decus Symposion (Digital Equipment
Computer Users Society) te Zurich bij.
Mw. B.Sierman hield op 30 september 1984 een voordracht
over het NCC/IBL-systeem voor de groep Biomedische
Informatie van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, terwijl op dezelfde dag A.Bossers sprak over
Technische aspecten van het NCC/IBL- systeem op de
studiedag 'Interbibliothecair leenverkeer in de openbare bibliotheek', die door de Landelijke Bibliotheekcentrale in de Koninklijke Bibliotheek was georganiseerd.
L.Costers woonde van 6 - 9 december 1983 de 7th Online
Meeting te Londen bij.
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M.van Muyen gaf een aantal lessen over bibliotheekautomatisering voor de GO/A 3-opleiding.
Tenslotte werd door de directie van Pica een groot
aantal contacten op nationaal en internationaal niveau onderhouden .
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5. PERSONEEL
Het Pica-Bureau beschikte per 31 december 1983 over
35 formatieplaatsen waarvan drie vacatures. Twee van
deze vacatures zijn formatie-uitbreidingen, die per
1 januari 1984 werden vervuld. In 1983 is aan vier
medewerkers op eigen verzoek eervol ontslag verleend,
terwijl anderzijds zeven medewerkers konden worden
aangesteld.
In het verslagjaar heeft Drs.B.Koeman , hoofd systeemontwikkeling NCC en locale systemen, een functie elders
aanvaard, zodat aan hem per 1 februari 1984 eervol ontslag is verleend. In zijn opvolging zal per 1 april
1984 worden voorzien.
Met ingang van 1 maart 1983 is in de opvolging van mw.drs.
A.W.Wamsteker-Meijer als hoofd van de afdeling Bibliotheekzaken van het Pica-Bureau voorzien door de benoeming van
C . M.van Muyen, voorheen medewerker van deze afdeling.
Mw.drs.B.Sierman is per diezelfde datum benoemd tot
adjunct-hoofd van deze afdeling.
Met ingang van 1 maart 1983 is het Pica-Bureau uitgebreid
met een aparte afdeling, die belast is met de co6rdinatie
van data- en formaatbeheer voor alle door Pica ontwikkelde en beheerde systemen . J.M.Feyen is belast met de
leiding van deze afdeling.
Met ingang van 1 maart 1983 is S.F.M. Knijn benoemd tot
adjunct-hoofd van de produktie-afdeling van het PicaBureau. De heer Knijn was reeds ongeveer twee jaar als
operator verbonden aan het Pica-Bureau. De produktieafdeling staat onder leiding van C.S.van Dobben de Bruyn.
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Bijlage 1: Overzicht van instellingen, per 31 december
1983 aangesloten op het Gemeenschappelijk
Geautomatiseerd Catalogiseersysteem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .
14.
15 .
16.
17.
18.
19.
20 .
21 .
22.
23.
24 .
25 .
26.
27.
28 .
29 .

Koninklijke Bibliotheek - ' s-Gravenhage .
Centrale Catalogi KB - 's-Gravenhage.
Nederlandse oibliografie - 's-Gravenhage.
Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum - 's-Gravenhage.
Landelijke Bibliotheekcentrale - Amsterdam.
Bureau STCN - 's-Gravenhage.
Frederik Muller Akademie - Amsterdam.
Universiteitsbibliotheek - Leiden.
Universiteitsbibliotheek - Groningen.
Universiteitsbibliotheek - Rotterdam.
Universiteitsbibliotheek - Nijmegen.
Universiteitsbibliotheek - Maastricht.
Universiteitshibliotheek Vrije Universiteit - Amsterdam.
Universiteitsbibliotheek - Amsterdam (via koppeling met
eigen systeem) .
Universite itsbibliotheek - Utrecht.
Bibliotheek Katholieke Hogeschool - Tilburg .
Bibliotheek Medische Faculteit - Rotterdam.
Gemeentebibliotheek - Rotterdam.
Openbare Bibliotheek - Amsterdam.
Openbare Bibliotheek - 's-Gravenhage .
Openbare Bibliotheek - Groningen.
Openbare Bibliotheek - Tilburg.
Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg en Vlissingen.
Provinciale Bibliotheek Friesland - Leeuwarden.
Stads- of Athenaeumbibliotheek - Deventer.
Bibliotheek Centraal Bureau voor de Statistiek - Voorburg.
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum - 's-Gravenhage
(t.b.v. brievenproject).
Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie Amsterdam.
Bibliotheek Vredespaleis - 's-Gravenhage.
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Bijlage 2: Overzicht van instellingen, per 31 december
1983 aangesloten op het systeem voor de
Nederlandse Centrale Catalogus ten behoeve
van het Interbibliothecair Leenverkeer.
De drie CC-houdende instellingen (Koninklijke Bibliotheek, Technische Hogeschool Delft en Landbouwhogeschool Wageningen) zijn niet in dit overzicht opgenomen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 .
24.
25.
26.
27.
28 .
29.
30 .
31.
32 .
33.

Katholieke Hogeschool - Tilburg
Universiteitsbibliotheek - Utrecht.
Universiteitsbibliotheek - Rotterdam.
Landelijke Bibliotheekcentrale - Amsterdam .
Universiteitsbibliotheek - Maastricht.
Universiteitsbibliotheek - Groningen.
Openbare Bibliotheek - Amsterdam.
Provinciale Bibliotheek Friesland - Leeuwarden .
Gemeentebibliotheek - Rotterdam.
Openbare Bibliotheek - ' s-Gravenhage.
Universiteitsbibliotheek - Nijmegen.
Medische afdeling universiteitsbibliotheek - Nijmegen.
Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg .
Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - Amsterdam.
DSM Centrale Bibliotheek - Geleen.
KIWA, hoofdafdeling Speurwerk - Nieuwegein.
Holec Schakelaarsgroep, afd. Bibliotheek - Hengelo.
Duphar BV, Centrale Bibliotheek - Weesp.
Centrum voor Wiskunde en Informatica (voorheen Mathematisch Centrum) - Amsterdam.
Unilever NV, Centrale Informatie Dienst - Rotterdam.
KEMA - Arnhem.
Technische Bibliotheek Zeeland - Vlissingen .
Ministerie van Financien - 's-Gravenhage.
Staringgebouw, Bibliotheek - Wageningen.
NV Nederlandse Spoorwegen,
Archiefbeheer & Documentatie - Utrecht.
Haven van Rotterdam, Bibliotheek & Informatiedienst Rotterdam.
Waterloopkundig Laboratorium - Emmeloord.
Waterloopkundig Laboratorium - Delft .
Kunstharsfabriek Synthese - Bergen op Zoom .
Philips Natuurkundig Laboratorium, Bibliotheek Eindhoven.
Technische Hogeschool Twente - Enschede.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 's-Gravenhage.
Theologische Hogeschool - Kampen.

Hiervan beschikken 27 bibliotheken over een 1200 bd modem
en 6 over een 300 bd modem.
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Bijlage 3: Overzicht van instellingen, per 31 december
1983 aangesloten op het Gemeenschappelijk
Geautomatiseerd Acquisitiesysteem.
1. Universiteitsbibliotheek - Groningen.
2. Universiteitsbibliotheek - Rotterdam.
3. Universiteitsbibliotheek - Nijmegen.

Bijlage 4: Overzicht van instellingen met lokale Picasystemen per 31 december 1983:
1. Koninklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage.
2. Universiteitsbibliotheek - Leiden.
3. Bibliotheek Katholieke Hogeschool - Tilburg.
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Bijlage 5: Sarnenstelling Stuurgroep Pica per 31 december
19 83 .
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)
(Rijksuniversiteit Groningen)
(Katholieke Universiteit Nijmegen;
vice-voorzitter)
(Koninklijke Bibliotheek;
secretaris)
(Erasmus Universiteit Rotterdam)
(Katholieke Hogeschool Tilburg)

Bij de werkzaamheden van de Stuurgroep waren vanwege het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betrokken:
Mr. B.S. Han
Drs. H.Kloet
Vanwege het Pica-Bureau werden de vergaderingen bijgewoond
door:
Ing. L. Costers , directeur
Drs. A.G.J.M . Bossers , adjunct-directeur
Mw. M.A.V. de Bruijne-Hintzen, notuliste.
De Stuurgroep vergaderde in 1983 op 9 februari , 3 mei en
10 augustus . Op 24 en 25 oktober hield de Stuurgroep een
werkbijeenkomst.
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Bijlage 6: Samenstelling adviesorganen per 31 dember
1983.

1. GGC - Gebruikersraad
C.J . van den Berg
W.J.H. van Beek
H.Bemer
E.H .J. Braams
Mw. G.O. van BreukelenLapienite
Mw. H. van den Brink
L . Costers
A.J .M. Dobbelaer
J .M. Feyen
£.Goldman
J.J.K. Fuchs
W.J.H. Hermens
Mw. J.M. Heijmen-van Dommelen
H.Huibregtse
G. J .M. Jacobs
J.P.H. Jong
Mw. E. van der Kamp
Mw. E . A.C.Klaassen
Mw. F. Koster
Mw. T. Lekkerkerker
A.A .M. van Leusden
A.J.M. Ligtenberg
Mw. M.Lins sen
Mw. M.Lunenberg-Coltof
G. van Marlen
C .M. van Muyen
P. van Otegem
H. van der Pool
C . van Poppel
Mw. A. Scheffer
B.Schipper
P.L. Schoonheim
Mw. B.Sierman
Mw . M. C . Somers
M.M.A.J. Steenhuis
i1w. n . J. H. ter Stege
w. van Stiphout
S.Sybrandy
Mw. A. S. Tjiam
Mw . •T.L. de Vries
Mw. E.F. Westra
Mw. A. van 2anten
J.Zwarts

(KB/Nederlandse Bibliografie)
(UB Utrecht)
(UB Maastricht)
(UB-VU Amsterdam)
(Medische Faculteit Rotterdam)
(CBS Voorburg)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(UB Nijmegen)
(Pica-B ureau)
(UB Rotterdam)
(UB Leiden)
(UB Nijmegen)
(OB 's-Gravenhage)
(UB-VU Amsterdam)
(KB 's-Gravenhage)
(OB Tilburg)
(GB Rotterdam)
(03 Amsterdam)
(NBLC)
(OB Groningen)
(CBS Voorburg)
(HB Tilburg)
(HB Tilburg)
(AB Deventer)
(Pica-Bureau)
(Pica-Bureau)
(OB Amsterdam)
(UB Maastricnt)
(OB Tilburg)
(GB Rotterdam)
(LBC Amsterdam)
(ZB Middelburg)
(Pica-oureau; secretaris)
(OB ' s-Gravenhage)
(LBC Amsterdam)
(PB Leeuwarden)
(NBLC)
(UB Groningen)
(Medische Faculteit Rotterdam)
(UB Leiden)
(AB Deventer)
(ZB Middelburg)
(OB Groningen)
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2. Gebr ui ke rsraad Acquisitie systeem
E.J.Brands
W.M.M. de Haan
C.A.Klapwijk
G. J. van der Kolk
A. J . M. Ligtenberg
D. van Loon
G. van Marlen
Mw . B. Sierman
M. Dekkers

(UB Groningen)
(UB Nijmegen)
(UB Leiden)
(UB Rotterdam)
(HB Tilburg)
(KB ' s -Gravenhage)
(Pica- Bureau; voorzitter )
(Pica- Bureau ; secretaris)
(Pica-Bureau)

3. Gebruikersraad Opslag/uitleens ysteem
P .B e r g
W.S . L . M. van Egeraat
C . A.Klapwijk
B . Koeman
A. J . M. Ligtenberg
C.M. van Muyen
A.Pelman
Mw . J . van Wezel-Botenga

(Pica-Bureau; secretari s )
(UB Rotterdam)
(UB Leide n)
(Pi c a-Bure au)
(HB Tilburg)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(UB Groningen)
(KB ' s-Gravenhage)

4. Adviescommissie DatabP-heer
C .J . v an den Be rg
J.M . Fe y e n
E. Goldman
H. G.J. Jansen
L. de Jong
Mw. E . van der Kamp
Mw. G. Slooten

(KRI Ne d e rlandse Bibliografie)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(UB Rotterdam)
(UB Nijmegen)
(Pic a- Bureau; secretaris)
(GB Rotterdam)
(Audiovisuele Dienst VU
Amsterdam)

5. Werkgroep ~tructuur en rechtsvorm Samenwer kingsverband
A.Bossers
L.Costers
J.R. de Groot

(adjunct-directeur Pica)
(directeur Pica)
(voorzitter Pica)
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6 . Commissie Onderwerpsontsluiting
A. Bossers
J.P.H.G. Kien
J. Kingma
R.L. Schuursma
P.A. Tichelaar

(Pica-Bureau; secretaris)
(UB Leiden)
(UB Groningen)
(UB Rotterdam; voorzitter)
(KB 's-Gravenhage)

? . Commissie Tijdschriftregistratie
A .Bossers
E .J. Brands
J. Linmans
C .M. van Muyen

(P i ca-Bureau; voorzitter)
(UB Groningen)
(UB Leiden)
(Pica-Bureau; secretaris)
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Bijlage 7: Pica-Bureau per 31 december 1983.

P.R.Berg (1980)
Mw . A.A . M. Bons-van Vorstenbosch
( 1981)
ors . A. G.J.M. Bossers (1976)
Ir. W. van den Broek (1983)
Mw . M. A.V. de Bruijne-Hintzen
(1976)
J.C.M. Buijs (1982)
Ing. L. Casters (1979)
Ors . M. Dekkers (1983)
C.S. van Dobben de Bruyn (1979)
Ors . W.J. Doornenbal (1983)
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. Koeman (1979)
R. Koopman ( 19 81 )
W.J. Kooreman (1979)
W.F. Koot (1980)
Ir . L.M. Marica (1981)
Dr . G. van Marlen (1979)
C.M . van Muyen (1978)
R. Nederhof (1983)
J . van Otterloo (1980)
Mw. J.Pol (1983)
Mw. B.S. Rickenmann (1982)
J. Romeijn (1982)
Mw. drs. B . Sierman (1981)
G.L. Wattel (1983)
Mw . M. van Zaanen-Hus (1983)

projectleider Opslag/
uitleensysteem
hoofd secretariaat
adjunct-directeur

projectleider online
publiekscatalogus
directeur
projectleider acquisitiesysteem
hoofd productieafde ling
hoofd Co6rdinatie Dataen formaatbeheer

projectleider NCC/IBLsysteem
adjunct-hoofd productieafdeling
hoofd ontwikkeling NCC/IBLsysteem en locale systemen
projectleider catalogiseersysteem

hoofd ontwikkeling catalogiseer- en acquisitiesysteem
hoofd oioliotheekzaken

adjunct-hoofd bibliotheekzaken
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