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INLEIDING

In het jaarverslag over 1984 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.
In Pica-Mededelingen van april 1984 zijn de voorgenomen
activiteiten in het 'Werkplan 1984' gepubliceerd. Het
jaarverslag sluit hierbij aan.
Op 22 decernber 1984 was het vijftien ja~r geleden dat
een aantal bibliothecarissen van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek een overeenkomst
sloten tot samenwerking bij het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geautomatiseerde catalogussystemen in wetenschappelijke bibliotheken en, in verband daarmee, van de automatisering van andere bibliotheekprocedures.
Na de operationalisering van Pica sinds 1977 is in 1980
aan deze overeenkomst toegevoegd een samenvatting van
rechten en plichten van de leden en de gebruikers. De
sterke groei van Pica gedurende de laatste vijf jaren
en met name het gebruik van Pica-systemen door andere
instellingen dan de oorspronkelijke participanten hebben de Stuurgroep Pica aanleiding gegeven een voorstel
voor aanpassing van rechtsvorm en organisatie van Pica
op te stellen.
In april 1984 is dit voorstel aangeboden aan de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen en aan de Colleges van
Bestuur van de instellingen die lid zijn van het Samenwerkingsverband. De besluitvorming over het voorstel
van de Stuurgroep is in 1984 niet afgerond.
Op 5 maart 1984 is een overeenkomst gesloten met Tandem
Computers B.V. voor de aanschaf van een TANDEM Nonstop
TXP-configuratie ter vervanging van de sinds 1977 in
gebruik zijnde huidige, centrale computerapparatuur voor
het Catalogiseersysteem.
De min.i.ster van Onderwijs en Wetenschappen heeft hiervoor subsidie ter beschikking gesteld. Een conversieproject met het doel de huidige applicatie-prograrnrnatuur
te converteren naar de nieuwe hardware, dat in 1985 zal
zijn afgerond, is gestart.
Het Pica-opslag/uitleensysteem, dat in eerste versie
in 1982 en 1983 in drie bibliotheken was opgeleverd en
dat daarbij was toegesneden op de locale situaties en
dus enigerrnate verschillende realisaties vertoonde, is
in 1984 geuniformeerd.
Nieuwe, gestandaardiseerde versies werden opgeleverd

5.

aan de Koninklijke Bibliotheek, de Universiteitsbibliotheek te Leiden en de Hogeschoolbibliotheek te Tilburg.
De gestandaardiseerde versie is in het verslagjaar voorts
ge implementeerd in de Universiteitsbibliotheken te Groningen en Rotterdam.
Het gebruik van het in 1983 ter beschikking gestelde
systeem voor de Nederlandse Centrale Ca talogus ten
behoeve van het interbibliothecair leenverkeer (NCC/IBLsysteem) is in het verslagjaar goed op gang gekomen.
Per 31 december 1984 waren 86 instellingen op dit systeem aangesloten met ongeveer 100 terminals. In de loop
van het jaar steeg het aantal ingediende leenaanvragen
tot boven de 15.000 per maand. De vulling van de databank bestond vooralsnog uit beschrijvingen van periodieke publikaties. Het bestuur van het Samenwerkingsverband NCC heeft besloten pas in 1985 te beginnen met
de vulling van een databank met titels van monografieen.
In 1984 zijn de specificaties opgesteld van een tweede
versie van het Pica-acquisitiesysteem, waarin tevens
een aantal faciliteiten is voorzien ten behoeve van
tijdschriftenregistratie. De ontwikkeling van deze
versie zal in 1985 en 1986 plaatsvinden.
Ten behoeve van documentaire informatieverzorging ziJn
in 1984 invoerfaciliteiten ter beschikking gesteld die
met name gericht zijn op het invoeren van beschrijvingen
van tijdschriftartikelen en van abstracts, alsmede van
voor de betreffende toepassing specifieke thesaurusfaciliteiten. In 1985 zal een volledige zoekfaciliteit aan
belangstellenden worden aangeboden.
In november en december 1984 is achtereenvolgens in de
Koninklijke Bibliotheek en in de Universiteitsbibliotheek te Groningen in experimentele versie de online
catalogus ten behoeve van het publiek ter beschikking
gesteld. In de eerste helft van 1985 zal een onderzoek
plaatsvinden naar het zoekgedrag van de bibliotheekgebruikers, waarna de definitieve versie beschikbaar zal
worden gesteld .
Als eerste stap naar de totstandkoming van een geintegreerd Pica-netwerk, waarin naast de huidige centrale
systemen met terminals in den lande ook locale bibliotheeksystemen zijn opgenomen, is in 1984 het X-25
package switching protocol geimplementeerd.
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1. SYSTEEMONTWIKKELING EN PRODUKTIE

Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem
(GGC)
Naast een aantal verbeteringen, die betrekking hebben
op de interne systeemefficientie, is het GGC-systeem
afgerond met nog enkele verbeteringen ten behoeve van
de uitvoer en aanpassingen ten behoeve van de catalogisering van bijzondere materialen, (met name kaartmateriaal) , artikelbeschrijvingen en abstracts.
In de loop van het jaar werd de beschikbare ontwikkelcapaciteit in overwegende mate ingezet voor de conversie
naar Tandem-apparatuur, die in 1984 is geinstalleerd.
Verwacht mag worden dat deze inspanning in 1985 kan
worden afgerond.
Met het gereedkomen van invoerfaciliteiten ten behoeve
van de gegevensvastlegging van documentaire informatie
-in 1985 zullen ook retrievalfaciliteiten beschikbaar
komen- kan een toename worden geconstateerd van de aandacht van deelnemende instellingen voor bijzondere projecten. Zo heeft de Koninklijke Bibliotheek een project
gestart voor de Nederlandse Bibliografie 1801-1832 en
voorbereidingen getroffen voor de (her-)catalogisering
van bijzondere collecties (o.a. collectie-Koopman:
ca. 7.000 titels Franse bellettrie; fondsuitgeverij
Brusse: ca. 600 titels). In samenwerking met het NBLC
bereidt de Koninklijke Bibliotheek een Catalogus van
Nederlandse Kinderboeken voor (ca. 22.000 titels). Deze
projecten worden met behulp van het Pica-Catalogiseersysteem uitgevoerd.
Het aantal titels in de databank is in 1984 toegenomen
met 430.229 tot een totaal van 2.569.704. In totaal
werden 683 .439 werken gecatalogiseerd (in 1981: 206.606,
in 1982: 468.581, in 1983: 607.412), waarvan ca. 12 %
betrekking had op bijzondere materialen (brieven, oude
drukken, kaarten, audiovisueel materiaal, artikelbeschrijvingen). Het gemiddelde ontleningspercentage bedroeg 77,2 %, zodat voor 22 ,8 % eigen invoer door bibliotheken moest plaatsvinden (156.004). Voor 204.022 titels
(29,9 %) werd gebruik gemaakt van beschrijvingen, die
door een andere bibliotheek waren gecatalogiseerd,
171.501 titels (25,1 %) werden ontleend aan nationale
bibliografieen (waaronder de Nederlandse Bibliografie).
Via de copieerfunctie kwamen 151.912 titels tot stand
( 22, 2%) . Opmerkelijke retrospectieve catalogiseeractivitei ten zijn in 1984 verricht door de Universiteitsbibliotheek Groningen, de Universiteitsbibliotheek
Leiden, de bibliotheek van de Katholieke Hogeschool
Tilburg, de Zeeuwse Bibliotheek, de Gemeentebibliotheek
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Rotterdam en de Koninklijke Bibliotheek.
In 1984 zijn 10.614.132 titels uitgevoerd voor velerlei
toepassingen.
Het systeem had een beschikbaarheidspercentage van 99,5%.
In 1984 zijn de volgende instellingen aangesloten op
het Catalogiseersysteem:
- Nederlands Centrum voor Rechthistorische Documentatie
te Amsterdam
- Bibliotheek Vredespaleis te 's-Gravenhage
- Nederlands Letterkundig Museum en Documentatie-centrum
te ' s--Gravenhage
- Stichting Film en Wetenschap te Utrecht
- Openbare Bibliotheek te Enschede (op projectbasis)
- Stadsbibliotheek te Maastricht
De voorbereidingen voor aansluiting in 1985 zijn getroffen voor:
- Stadsbibliotheek te Haarlem
- Openbare Bibliotheek te Utrecht
Het totaal van de aangesloten instellingen is hiermee
op 34 gekomen.
Voor een aantal andere instellingen is onderzoek gedaan
naar mogelijke aansluiting, op grond waarvan voorstellen zijn uitgebracht.
Gedurende een half jaar is Kluwer BV. te Deventer aangesloten geweest ten behoeve van een experiment voor
mogelijke dienstverlening aan wetenschappelijke uitgevers in het kader van de Groep Wetenschappelijke Uitgevers (GWU) van de KNUB.

Systeem voor de Nederland.se Centrale Catalogus ten
behoeve van het interbibliothecair leenverkeer
(NCC/IBL)
In 1984 is op verzoek van het NCC-bestuur prioriteit
gegeven aan de verdere ontwikkeling van het sinds medio
1983 operationele deel voor de interbibliothecaire
leenafhandeling van tijdschriften. De motivering hiervoor was tweeerlei. Allereerst werd de behoefte gevoeld,
alvorens het monografieendeel ter beschikking te stellen,
de bibliotheken ruimere gelegenheid te geven hun organisatie te laten inwerken met de vernieuwde procedures,
die het gevolg waren van het geautomatiseerde NCC/IBLsysteem. Voorts werd aan een aantal nieuwe uitbreidingen
en verbeteringen van het nu gerealiseerde deel de voorkeur gegeven. In 1985 zal de ontwikkeling van het tijdschriftendeel worden afgerond en met de NCC voor monografieen een aanvang worden gemaakt.
De databank bleef dientengevolge vooralsnog gevuld met
beschrijvingen van periodieke publikaties (ca. 195.000).
In 1984 groeide het aantal aangesloten instellingen van
49 naar 86, waarbij vooral de toename van het aantal
bedrijfsbibliotheken opvalt. Het systeem had een beschikbaarheidspercentage van 99,4%.
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In de loop van het jaar steeg het aantal via het systeem
ingediende leenaanvragen tot boven de 15.000 per maand.

Locale systemen
Na de Koninklijke Bibliotheek, de Katholieke Hogeschool
Tilburg en de Rijksuniversiteit Leiden zijn in 1984 de
Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit
Groningen van locale bibliotheeksystemen voorzien. Bij
de eerstgenoemde drie bibliotheken is een nieuwe versie
van het opslag/uitleensysteem geimplementeerd. Deze
zgn. ranpversie is initieel geimplementeerd in Groningen
en Rotterdam, terwijl deze bibliotheken tevens de beschikking kregen over het acquisitie-systeem in locale
versie.
In 1984 is een nieuwe functionele specificatie opgesteld
voor een tweede, verbeterde versie van het acquisitiesysteem. Deze versie zal in 1985 ontwikkeld worden en
in het begin van 1986 beschikbaar worden gesteld.
In de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek Groningen is een experimentele versie van de online catalogus voor het publiek, in de loop van 1984
ontwikkeld, in gebruik genomen.
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2. ONDERZOEK

Tijdens het verslagjaar is binnen het kader van Pica op
een aantal verschillende punten onderzoek verricht, dat
gericht was op praktische toepassing in een latere fase.

Onderwerpsontsluiting
Ten vervolge van het in 1983 verrichte onderzoek van de
Commissie Onderwerpsontsluiting, waarover in het jaarverslag over 1983 is bericht, is het aangeboden tussenrapport door de Stuurgroep als uitgangspunt voor de
verdere behandeling van de problematiek aanvaard. De
Commissie heeft daarop werkbezoeken gebracht aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, de bibliotheek van
de Universitaire Instelling Antwerpen en de Universiteitsbibliotheek Maastricht. Bij zijn werkzaamheden heeft
de Commissie voorts steun ondervonden van het Samenwerkingsverband Nederlands Bibliografisch Centrum (NBC),
waardoor het mogelijk was een medewerker op tijdelijke
basis te belasten met het verrichten van een peiling van
trefkansen bij zoeken op woorden uittitel en ondertitel
in de systematische catalogus van de Universiteitsbibliotheek Leiden.
De Commissie zal in 1985 zijn eindrapport aan de Stuurgroep aanbieden.

GebYUikersonderzoek online publiekscatalogus
In samenhang met de implementatie van een experimentele
online publiekscatalogus in de Universiteitsbibliotheek
Groningen en de Koninklijke Bibliotheek is voor de periode 1 december 1984 - 1 juni 1985 een gebruikersonderzoek in beide bibliotheken voorbereid metals doel: het
verrichten van onderzoek naar het functioneren van de
online publiekscatalogus en naar het zoekgedrag van de
bibliotheekgebruiker in deze catalogus teneinde op grond
daarvan een definitieve versie te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld.

Tijdschriftregistratie
De door de Stuurgroep in 1983 ingestelde Canmissie Tijdschriftregistratie heeft in 1984 zijn eindrapport uitgebracht. De canmissie had tot taak de mogelijkheden te
onderzoeken van de toepasbaarheid in op het Pica-systeem
aangesloten bibliotheken van reeds operationele systemen
op het gebied van tijdschriftregistratie. De Commissie
heeft geconcludeerd dat geen van de onderzochte systemen
aansluit op de reeds door Pica ontwikkelde systemen.
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Daarom werd aanbevolen om een aantal eenvoudige functies
voor abonnementenregistratie door het Pica-Bureau te
doen ontwerpen. Dit advies werd door de Stuurgroep na
overleg met een groot aantal betrokken bibliotheken overgenomen. De functies zijn vervolgens binnen het raamwerk
van de tweede versie van het acquisitiesysteem gespecificeerd.
Een onder verantwoordelijkheid van Pica uitgevoerd literatuuronderzoek naar de automatisering van registratie
van periodieken is in Pica-Mededelingen gepubliceerd .

Electr pnische levering van documenten
In aansluiting op het geautanatiseerde interbibliothecair leenverkeer voor periodieken in het NCC/IBL-systeem
is de problematiek van de electronische levering van documenten door bibliotheken actueel geworden. In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek is besloten te
participeren in het zg. Eurodocdel-experiment, dat onder
auspicien van de Europese Commissie wordt uitgevoerd
door Europe Data b.v. te Maastricht en Bull te Parijs,
om ervaring op te doen met zowel de technologische als
de bibliotheekorganisatorische aspecten van electronische
levering van documenten . Het experiment wordt in 1985
in samenwerking met een aantal bibliotheken uitgevoerd.
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3. BEGELEIDING VAN GEBRUIKERS

Naast de voortdurende, dagelijkse werkzaamheden ter
begeleiding van de gebruikers van de verschillende systemen zijn de volgende activiteiten vermeldenswaard.
Aan het door Pica ontwikkelde cursus- en instructieprogramma namen in 1984 een groot aantal belangstellenden deel: de cursus 'Algemene voorlichting' werd zes
maal gegeven, de cursussen 'Inleiding catalogiseersysteem' en 'Inleiding NCC' ieder vier maal en de cursus
'Meerdelige en seriele publikaties' drie maal.
Van de Richtlijnen voor de aanlevering van gegevens
aan het Pica-catalogiseersysteem kwamen in 1984 in
concept-vorm de delen 3 (cartografisch materiaal) en
4 (gedrukte muziek) gereed. Daarnaast kwamen een groot
aantal handleidingen tot stand:
- handleiding
tie;
- handleiding
- handleiding
- handleiding
catalogus;
- handleiding
handleiding
- handleiding

voor de invoer van documentaire informavoor het opslag/uitleensysteem
voor het catalogiseersysteem (concept);
voor de gebruikers van de online publieksvoor de trefwoordenthesaurus;
voor de invoer van brieven;
retrieval-functie.

De resultaten van het in 1983 in samenwerking met de
Frederik Muller Akademie te Amsterdam uitgevoerde experiment ten behoeve van een instructiesysteem op het
gebied van de bibliotheekautomatisering zijn in een
eindverslag vastgelegd, dat is aangeboden aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen enter kennis gebracht van de Stichting Bibliotheek- en Dokumentatie
Akademies (SBDA). De minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft dit rapport goedgekeurd en aan de Fredrik Muller Akademie een subsidie toegekend om de aansluiting op het systeem te continueren. In aansluiting
op het eindrapport is in samenwerking met het bestuur
van de SBDA (via de zgn. werkgroep BAS) en de Stichting
Ccmputerbeheer te Enschede een voorstel geformuleerd
voor aansluiting van de zes bibliotheek- en documentatieakademies in Nederland.
Aansluiting van deze akademies is in de zomer van 1985
te verwachten. Het leerboek 'Pica: Stap voor stap door
het catalogiseersysteem', samengesteld door docenten
van de Frederik Muller Akademie, is in september 1984
als Pica-publikatie nr. 4 door het NBLC gepubliceerd.
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In overleg met
systeem via de
stel gedaan en
met cyrillisch

gebruikers van het Pica-catalogiseerCOID!llissie Translitteratie is een vooraanvaard voor de behandeling van titels
schrift.

In overleg met de FOBID-hoofdcommissie Catalogiseren
en diverse subcommissies is een proef van start gegaan
voor de catalogisering van gedrukte muziek. De instellingen die daadwerkelijk zulk materiaal catalogiseren,
zijn ter begeleiding van deze proef bijeengebracht in
een ad-hoc-groep.
Met betrekking tot specifieke onderdelen van het gebruik van het catalogiseersysteem zijn een aantal
ad-hoc-werkgroepen samengesteld, die oplossingen voor
de betreffende problemen hebben aangedragen.
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4. VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Gedurende 1984 werden zes afleveringen uitgebracht van
de periodiek verschijnende publikatie Pica-Mededelingen,
die in een oplage van meer dan 1000 exemplaren werd
verspreid. Hierin werden onder meer artikelen opgenomen
over de beleidsvoornemens van het NBLC t.a.v. Pica, over
'shared cataloguing', over translitteratie van cyrillische tekens, over het experiment voor een instructiesysteem voor het Pica-catalogiseersysteem, over standaardisatie van klassieke auteursnamen en over online tijdschriftenadministratie.
Over de catalogisering van audiovisuele materialen met
behulp van het Pica-catalogiseersysteem werd op 4 juni
1984 in samenwerking met de Contactgroep Audiovisuele
centra Wetenschappelijk Onderwijs (CAWO) een informatiemiddag gehouden in de Koninklijke Bibliotheek, waaraan
ongeveer 100 personen van velerlei instellingen deelnamen.
Speciale demonstraties werden onder meer georganiseerd
voor de FOBID-kring Gelderland, studenten van de BDA
Deventer, de Permanente Commissie Documentaire Informatieverzorging (PCDIN), het bureau van de Bibliotheekraad en cursisten van de GO-D-cursus.
Op 24 februari 1984 hield A. Bossers een voordracht over
'Samenwerking op het gebied van de onderwerpsontsluiting' tijdens de workshop van de Coordinatie-commissie
bibliotheek- en documentatieaangelegenheden (CCBIDOC)
van de Permanente Commissie Documentaire Informatieverzorging (PCDIN) te Apeldoorn.
A. Bossers en M. van Muyen woonden van 13 tot 16 maart
1984 het Se seminar bij van de European Library Automation Group (ELAG), voorheen Intermarc Software Subgroup, te Florence, waarbij Bossers als lid van het
bestuur bij de oprichting van ELAG betrokken was.
M. van Muyen nam deel aan een 'Working group on serials
control', die een gezamenlijk onderzoek zal gaan verrichten naar de problematiek van de automatisering van
tijdschriftenadministraties in bibliotheken.
Van 1 tot 7 april 1984 brachten G. van Marlen en M.
Feyen een werkbezoek aan onder meer OCLC (Columbus, Ohio)
en Tandem (Cupertino, California) in het kader van het
GGC-Tandem-conversieproject.
M. Feyen nam als lid deel aan een gezamenlijk project
voor de ontwikkeling van een UNIMARC formaat voor
'authority records' van de IFLA Sections on Information
Technology and on Cataloguing.
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Op 8 augustus 1984 bracht L. Casters een werkbezoek aan
de British Library Lending Division te Boston Spa (Engeland).
Op 29 augustus 1984 werd in de Frederik Muller Akademie
te Amsterdam het zgn. Pica-FMA-experiment afgesloten
met de overhandiging van het eerste exemplaar van het
instructieboek 'Pica: Stap voor stap door het catalogiseersysteem' aan de vertegenwoordiger van het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen.
Van 3 tot 5 september 1984 woonde mw. B. Sierman een
congres bij over 'Online public access to Library files'
te Bath (Engeland).
Op 28 september 1984 hield A. Bosscrs tijdens het Sle
Bibliotheekcongres te Utrecht bij het 10-jarig bestaan
van FOBID een toespraak ender de titel 'Samenwerking in
het kader van de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC)'.
Op dezelfde dag gaven M. Feyen en M. Steenhuis een inleiding en demonstratie over het Pica-formaat voor bladmuziek tijdens de Studiedag IBL Musicalia in de Gemeentebibliotheek te Rotterdam.
L. Casters bezocht van 29 september tot 6 oktober 1984
Stanford University, California, ter bijwoning van het
10-jarig bestaan van de Research Libraries Group (RLG).
Tijdens het in verband daarmee georganiseerde congres
hield hij een voordracht onder de titel 'Co-operation
in the Pica Library Network'.
Op 17 oktober 1984 gaf M. Feijen te Leiden een voordracht
voor het in die week in Nederland gehouden LIBER-congres
over 'Map cataloguing in the Pica environment'.
Van 19 tot 23 november 1984 werd te Luxumburg een congres geho~den over 'The impact of new information technologies on library management, resources and cooperation'.
Als lid van het organiserend comite bezocht L. Costers
tevoren een aantal keren Brussel. Tijdens het congres
hield hij een voordracht onder de titel 'Overview of
trends and developments of library networking in Europe'.
Ondermeer ter voorbereiding van deze voordracht bezocht
A. Bossers op 11 oktober 1984 het Centre for Catalogue
Research te Bath (Engeland) en op 5 november 1984 de
Direction des bibliotheques, des musees et de l'information scientifique et technique (DEMIST) te Parijs.
Op 23 oktober 1984 hield L. Costers een voordracht getiteld: 'Pica: vandaag en morgen' tijdens de bijeenkomst
van de Groep Wetenschappelijke Uitgevers (GWU) van de
KNUB ter evaluatie van het zgn. Pica/Kluwer-experiment.
Als de voorzitter van de Nederlandse Eurodocdel-gebruikersgroep woonde A. Bossers op 3 september 1984 te Amsterdam en op 1 oktober 1984 te Luxemburg bijeenkomsten
bij van de Europese gebruikersgroep. De Eurodocdel-demonstratie in Nederland werd op 12 december 1984 in de
Koninklijke Bibliotheek gehouden.

15.

M. van Muyen gaf een aantal lessen over bibliotheekautomatisering voor de GO/A3-opleiding.
Tenslotte werd door de directie van Pica een groot aantal contacten op nationaal en internationaal niveau
onderhouden.
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5. PERSONEEL

In het Pica-Bureau waren per 31 december 1984 42 personen werkzaam.
In 1984 is aan vier medewerkers op eigen verzoek eervol
ontslag verleend, terwijl anderzijds negen medewerkers
konden worden aangesteld.
Gedurende 1984 zijn voor langere of kortere tijd bij
het Pica-Bureau medewerkers werkzaam geweest van S-com
te Aylesbury (Engeland), Gimbrere en Dohmen te Rotterdam en Knight International te Landen-Amsterdam.
Per 1 februari 1984 is op eigen verzoek eervol ontslag
verleend aan Drs. B. Keeman, hoofd systeemontwikkeling
NCC en lokale systemen. In zijn opvolging is per 1
april 1984 voorzien met de benoeming van Dr. R.A.
Schadee.
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6. BIJLAGEN

I. OVerzicht van instellingen, per 31 december 1984 aangesloten op het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd
Catalogiseersysteem.

Wetens~happelijke bibli otheken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koninklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage
Universiteitsbibliotheek - Leiden
Universiteitsbibliotheek - Groningen
Universiteitsbibliotheek - Nijmegen
Universiteitsbibliotheek - Maastricht
Bibliotheek Erasmus Universiteit - Rotterdam
Bibliotheek Medische Faculteit - Rotterdam
Bibliotheek Katholieke Hogeschool - Tilburg
Unive rs i t e itsbibliotheek Vrije Universiteit - Amsterdam
10. Univer s iteitsbibliotheck - Amsterdam (via koppeling
met eigen systeem)
11. Universiteitsbibliotheek - Utrecht

RSF- bibliotheken
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gemeentebibliotheek - Rotterdam
Openbare Bibliotheek - Amsterdam
Openbare Bibliotheek - 's-Gravenhage
Prcvinciale Bibliotheek Friesland - Leeuwarden
Stads- of Atheneumbibliotheek - Deventer
Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg en Vlissingen
Openbare Bibliotheek - Groningen
Openbare Bibliotheek - Tilburg
Stadsbibliotheek - Maastricht
Stadsbibliotheek - Haarlem
Openbare Bibliotheek - Utrecht
Landelijke Bibliotheekcentrale - Amsterdam

Speciale bib l iotheken
24. Bibliotheek Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg
25. Bibliotheek Vredespaleis - 's-Gravenhage
26. St~chting Film en Wetenschap - Utrecht

OVerige
27. Centrale Catalogi KB - 's-Gravenhage
28. Nederlandse Bibliografie - 's-Gravenhage
29. Nederlands Bibliotheek- en Lektuurcentrum venhage

's-Gra-

18.

30.
31.
32.
33.

Bureau STCN - 's-Gravenhage
Frederik Muller Akademie - Amsterdam
Openbare Bibliotheek - Enschede (op projectbasis)
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum - ' s-Gravenhage (t.b.v. Brievenproject)
34. Nederlands Centrum voor Rechthistorische Documentatie
Amsterdam
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II. Overzicht van instellingen, per 31 december 1984 aangesloten op het systeem voor de Nederlandse Centrale
Catalogus ten behoeve van het Interbibliothecair Leenverkeer.

CentraZe Catalogi
1. Technische Hogeschool - Delft
2. Kon i nklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage
3. Landbouw Hogeschool - Wageningen

Universiteits - en Hogeschool bibliotheken
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .

Universiteitsbibliotheek - Groningen
Universiteitsbibliotheek - Leiden
Universiteitsbibliotheek - lltrecht
Universiteitsbibliotheek - Rotterdam
Bibliotheek Katholieke Hogeschool - Tilburg
Universiteitsbibliotheek - Nijmegen
Universiteitsbibliotheek - Maastricht
Tec~nische Hogeschool - Eindhoven
Tec~ni s che Hogeschool Twente - Enschede

Bibliothe ken met RSF
13 .
14.
15.
16.
17.
18.
19 .
20.
2 1.
22.
23 .
2 4.

Landelijke Bibliotheekcentrale - Amsterdam
Openbare Bibliotheek - Pmsterd am
Stajs- of Atheneumbibliotheek - Deventer
Gemeentebibliotheek - Rotterdam
Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg
Openbare Bibliotheek - 's-Gravenhage
Provinciale Bibliotheek Friesland - Leeuwarden
Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek - Arnhem
Stadsbibliotheek - r~aastricht
Stadsbibliotheek - Haarlem
Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek - Eindhoven
Openbare Bibliotheek - Tilburg

Overige Wetensahappelijke Bibliotheken
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3 2.
33.
34.

Bibliotheek Vredespaleis - 's-Gravenhage
Theologische Hogeschool - Kampen
Mecische afdeling Universiteitsbibliotheek - Nijmegen
Centrum voor Wiskunde en Informatica (voorheen
Mathematisch Centrum) - Amsterdam
Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen - Amsterdam
Medische Faculteit Erasmus Universiteit - Rotterdam
Staringgebouw, Bibliotheek - Wageningen
Technische Bibliotheek Zeeland - Vlissingen
Waterloopkundig Laboratorium - Delft
Laboratorium voor Grondmechanica - Delft

Ministerie Bibliotheken
3 5. Ministerie van Sociale Zaken - afdeling BIDOC ' s-Gravenhage
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36. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 's-Gravenhage
37. Ministerie van Financien - 's-Gravenhage
38. Ministerie WVC - Rijswijk
39. Ministerie van Verkeer en Waterstaat - 's-Gravenhage
40. Ministerie WVC, afd. Volksgezondheid - Leidschendam

Bedrijfs-bibliotheken
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
SO.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Organon International BV - Oss
Koninklijke Shell Laboratorium - Amsterdam
Kema - Arnhem
Shell Intern. Petroleum Mij. BV - 's-Gravenhage
Gist-Brocades NV - Delft
DSM Centrale Bibliotheek - Geleen
Unilever NV, Centrale Informatie Dienst - Rotterdam
NV Nederlandse Spoorwegen, Archiefbeheer en Documentatie - Utrecht
Philips Telecommunicatie Industrie BV, Centrale
Bibliotheek - Hilversum
Akzo Zout Chemie Nederland BV - Hengelo
Billiton International Metals BV - Leidschendam
Billiton Research - Arnhem
Duphar BV, Centrale Bibliotheek - Weesp
Dow Chemical (Nederland) BV - Terneuzen
Holec Schakelaarsgroep, afd. Bibliotheek - Hengelo
OCE Nederland - Venlo
Philips Natuurkundig Laboratorium, Bibliotheek Eindhoven
Unilever Research Laboratorium - Vlaardingen
Norit NV Documentatieafdeling - Amersfoort
Kunstharsfabriek Synthese - Bergen op Zoom
Nederlandse Aardolie Mij. BV - Assen

Overige Speciale Bibliotheken
62. CIVO-Instituten TNO - Zeist
63. Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium - Amsterdam
64. Vezelinstituut TNO - Delft
65. European Patent Office - Rijswijk
66. Gemeentewerken - Rotterdam
67. Gemeente Energie Bedrijf, afd. Documentatie en
Bibliotheek - Rotterdam
68. Prins Maurits Laboratorium TNO - Rijswijk
69. Drinkwaterleiding - Rotterdam
70. Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO - Delft
71. TNO-canplex Apeldoorn - Apeldoorn
72. Gezondheidsraad - 's-Gravenhage
73. Houtinstituut TNO - Delft
74. Energie Onderzoek Centrum Nederland - Petten
75. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond - Schiedam
76. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium Marknesse
77. Waterloopkundig Laboratorium - Emmeloord
78. Haven van Rotterdam, Bibliotheek en Informatiedienst Rotterdam
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79.
80.
81.
82 .
83 .
84.
85.
86 .
87.
88 .
89.
90.

Dienst Grondwaterverkenning TNO - Delft
KIWA, hoofdafdeling Speurwerk - Nieuwegein
Pica-Bureau, 's-Gravenhage
Ciba-Geigy BV - Arnhem
Cen~rum voor Informatie en Documentatie TNO - Delft
CEDONA Pharmaceuticals BV - Haarlem
Twijnstra Gudde BV - Deventer
Dienstenstructuur Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing - Rotterdam
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid' s-Gravenhage
Frederik Muller Akademie - Amsterdam
Intervet Internationaal BV - Boxmeer
Notox - ' s-Hertogenbosch
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III. Samenstelling Stuurgroep per 31 december 1984

Dr. J.L.M. van Dijk
Drs. J.J.M. van Gent
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)

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 1984 op 1 februari, 16 rnei,
22 augustus en 27 november.
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IV. Samenstelling adviesorganen per 31 december 1984

1. GGC-Gebruikersraad
C.J. van den Berg
W.J.H. van Beek
H. Bemer
Mw. F. van Bohemen
E.H.J. Braams
Mw. H. van den Brink
G.C .P. Corstjens
L. Costers
A.J.M. Dobbelaer
J.M. Feijen
J.J.K. Fuchs
E. Goldman
G. Hagen
H.H.R. Hamel
W.J.H. Hermens
Mw. J.M. Heijman-van
Doomelen
H. Huibregtse
G.J.M. Jacobs
J.P.H. Jong
Mw. E. van der Kamp
Mw. E.A.C. Klaassen
Mw. F. Koster-Linssen
Mw. T. Lekkerkerker
A.A.M. van Leusden
A.J.M. Ligtenberg
Mw. M. Linssen
Mw. M. Lunenborg-Colthof
Mw. F. Markx-Veldhuijzen
G. van Marlen
C .M. van Muyen
P. van Otegem
H.F.E. Piek
H. van der Pool
C. van Poppel
Mw. A. Scheffer
B. Schipper
Mw. M.C. Scmers
Mw. P.J. Soudijn
Mw. D.J.H. ter Stege
W. van Stiphout
Mw. A.S. Tjiam
Th.E. Visser
Mw. J.L. de Vries
Mw. E.F. Westra
Mw. A. van Zanten
J. Zwarts

(KB/Nederlandse Bibliografie)
(UB Utrecht)
(UB Maastricht)
(Pica-Bureau; secretaris)
(UB Groningen)
(CBS Voorburg)
(SB Maastricht)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(UB Nijmegen)
(Pica-Bureau)
(UB Leiden)
(UB Rotterdam)
(LBC Amsterdam)
(Vredespaleis)
(UB Nijmegen)
(OB ' s-Gravenhage)
(OB-VU Amsterdam)
(KB ' s-Gravenhage)
(OB Tilburg)
(GB Rotterdam)
(OB Amsterdam)
(NBLC)
(OB Groningen)
(CBS Voorburg)
(HB Tilburg)
(HB Tilburg)
(AB Deventer)
(Vredespaleis)
(Pica-Bureau)
(Pica-Bureau )
(OB Amsterdam)
(SB Maastricht)
(UB Maastricht)
(OB Tilburg)
(GB Rotterdam)
(LBC Amsterdam)
(OB 's-Gravenhage)
(CBS Voorburg)
(PB Friesland)
(NBLC)
(Medische Faculteit Rotterdam)
(SFW Utrecht)
(UB Leiden)
(AB Deventer)
(ZB Middelburg)
(OB Groningen)

2. Gebruikersraad Aequisitiesysteem
E.J. Brands
M. Dekkers
C.A. Klapwijk
G.J. van der Kolk

(UB Groningen)
(Pica-Bureau)
(UB Leiden)
(UB Rotterdam)
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A.J.M. Ligtenberg
D. van Loon
G. van Marlen
G.H. Mooren
Mw. B. Sierman

(HB Tilburg)
(KB 's-Gravenhage)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(UB Nijmegen)
(Pica-Bureau; s ecretaris)

J . Gebruiker s r aad Opslag/uitleensys teem
P. Berg
W.S.L.M. van Egeraat
G. Jacobs
C.A. Klapwijk
A.J.M. Ligtenberg
C.M. van Muyen
W. Palmen
Mw. B. Rickenmann
R.A. Schadee
Mw. J. van Wezel-Botenga

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

4. Adviescomnissie Datal>eheer
C.J. van den Berg
Mw. F. van Bohemen
E. Goldman
G. Jacob s
H.G.L. Janssen
Mw. E. van der Kamp
Mw. G. S looten
M. St e enhuis

(KB/ Nederlandse Bibliografie)
(Pica-Bureau )
(UB Rotterdam)
(KB 's-Grave nhage; voorzitter)
(UB Nijmegen)
(GB Rotterdam)
(Audiovisuele Dienst vu A'dam)
(Pica-Bureau; secretaris)

5. Wer kgr oep Structuur en r echtsVoY'ITI Samenwerkingsver band
A. Bossers
L. Costers
J.R. de Groot

(a djunct-dire cteur Pica)
(directeur Pica)
(voorzitter Pica)

6. Corrunissie Onderwerpsont sluiting
A. Bossers
J.P.H.G. Kien
J. Kingma
R.L. Schuursma
P. Stuurman

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

7. Corrmi ssie Tijds chr i f tenr egistratie
A. Bossers
E.J. Brands
J. Linmans
C.M. van Muyen

(Pica-Bureau; voorzitter)
(UB Groningen)
(UB Leiden)
(Pica-Bureau; secretaris)

8. Begeleidi ngscorrmissie experiment online publiekscata logus
A. Bossers
E.H.J. Braams
c. Buys
G.J.M. Jacobs

(Pica-Bureau)
(UB Groningen)
(Pica-Bureau)
(KB 's-Gravenhage)
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A.C. Klugkist
R.A. Schadee
Mw. B. Sierman
F. Ve rschuyl

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

9. Corruni s sie Bladmuz·'.ek
Mr. R. Almawaldi
A. Annegarn
J.M. Feijen
P. van Otegem
H. Peters
F. Plie s ter
P. Popma
J. Reijnders
Mw. M. Scheijven-Beers
M. Steenhuis
E. van Voorthuijsen

(ZB Middelburg)
(Inst.v.Muziekwetenschap Utr.)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(OB Amsterdam)
(NBLC)
(Ge m.Museum 's-Gravenhage
OB 's-Gravenhage)
(LBC Amsterdam)
(OB Amsterdam)
(SB Maastricht)
(Pica-Bureau; secretaris)
(Fobid)
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V. Pica-Bureau per 31 december 1984

P . A.M. Aarden (1984)
P.R. Berg (1980)
Mw . F . J . G. van Bohemen (1984)
Ors. A. G.J.M. Bossers (1976)
Mw. M.A.V. de Bruijne-Hintzen (1976)
J.C.M . Buijs (1982)
Ing. L. Costers (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)
Ors. A. Groenendijk (1984)
Mw. A.H. Hartinger (1982)
L.J. de Jong (1978)
S.F.M. Knijn (1981)
R. Koopman (1981)
W. J. Kooreman (1979)
W. F. Koot (1980)
Ir. L.M. Marico (1981)
Dr. G. van Marlen (1979)
C . M. van Muyen (1978)
R . Nederhof (1983)
Ors. D.J.F. van Nies (1984)
Ors. H.C. Peters (1984)
Mw. J. Pol (1983)
Mw . B.S. Rickenmann (1982)
J. Romeijn (1982)
Dr. R . A. Schadee (1984)
Mw . drs. B. Sierman (1981)
D.S. van Spanje (1984)
M.M.A . J. Steenhuis (1984)
Ors. M. van Vliet (1984)
G.L. Wattel (1983)
Mw. M. van Zaanen-Hus (1983)

Pica Bureau
Prins Willem Alexanderhof f
2f9f BE 's Gravenhage

Postadres : Postbus 90412
2f09 LK 's Gravenhage

Telefoon

070

140460

