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INLEIDING:
RING PICA

OPRICHTING STICHTING CENTRUM VOOR BIBLIOTHEEKAUTOMATISE-

In 1969 werd het Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en
Universiteitsbibliotheken Pica opgericht metals doel samen te werken bij het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geautomatiseerde catalogussystemen in wetenschappelijke bibiotheken en in
verband daarmee de automatisering van andere bibliotheekprocedures.
In de loop der jaren heeft het zwaartepunt in de activiteiten van
Pica zich verplaatst van onderzoek naar produktie. Het catalogiseren
is in vol bedrijf, andere bibliotheekprocedures zijn geautomatiseerd
of in vergaande staat van ontwikkeling. De groep van gebruikers is
sterk uitgebreid, met name in de richting van de openbare bibliotheken, terwijl andere categorieen, zoals HBO-bibliotheken, in de
komende jaren in toenemende mate zullen participeren.
Intensief overleg in 1984 en 1985 over de aanpassing van structuur
en rechtsvorm, allereerst tussen de betrokken universiteiten en
daarna namens deze instellingen met de ministeries van Onderwijs en
Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, heeft tot
een overeenstemming geleid, waarvan de oprichting van de Stichting
Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica het gevolg is.
Deze Stichting heeft ten doel het organiseren en coordineren van de
uitwisseling van bibliografische informatie tussen bibliotheken van
alle Nederlandse instellingen van wetenschappelijk onderwijs, samenwerkingsverbanden van deze en van de Koninkijke Bibliotheek. De
Stichting strekt haar werkzaamheden uit tot ook andere bibliotheken,
met n2me tot openbare bibliotheken en andere instellingen op het
gebied van de informatieverzorging, teneinde het algemeen belang te
dienen door te streven naar een optimale uniformering van catalogusen andere automatiseringssystemen op het gebied van het bibliotheeken informatiewezen in Nederland.
De akte van oprichting van de Stichting is op 1 november 1985 bij de
notaris gepasseerd. Op 31 december 1985 heeft ten overstaan van de
notaris de overdracht van activiteiten en middelen van het Samenwerkingsverband naar de Stichting plaatsgevonden. Het jaarverslag
over 1985 is dan ook het laatste, dat het Samenwerkingsverband over
haar activiteiten in deze vorm uitbrengt.
Het Samenwerkingsverband Pica wordt niet opgeheven, <loch blijft
naast de Stichting Pica zelfstandig bestaan, vooralsnog op basis van
de in 1969 gesloten samenwerkingsovereenkomst. In 1986 zal onderzocht worden in hoeverre aanpassing van deze overeenkomst aan de

5

gewijzigde omstandigheden noodzakelijk is. Het besluit om het Sarnenwerkingsverband te laten voortbestaan is onder meer gebaseerd op
de volgende argurnenten.
Op basis van de akte van overdracht is het Samenwerkingsverband ten
opzichte van de Stichting het orgaan, dat de overwegende positie van
de universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek in het bestuur van
de Stichting invult door benoeming van de meerderheid der bestuursleden en door beoordeling van statutenwijzigingen. Daarnaast
zal het Sarnenwerkingsverband zoveel als nodig blijkt fungeren als
het orgaan, waarin de bibliothecarissen van instellingen van wetenschappelijk onderwijs overleg voeren over zaken in verband met de
activiteiten van de Stichting, die in het bijzonder de wetenschappelijke bibliotheken betreffen. Aangezien niet alle leden van het
Samenwerkingsverband een zetel in het bestuur van de Stichting zullen hebben,
is het bij uitstek het gremium voor gemeen overleg.
Voorts behoudt het Samenwerkingsverband de mogelijkheid om zelf activiteiten te ondernemen, i.e. onderzoek te bevorderen. Tenslotte is
het eventueel beschikbaar als erfgenaam van de Stichting, waarop de
samenwerkende wetenschappelijke bibliotheken terug kunnen vallen,
indien de Stichting onverhoopt schipbreuk mocht lijden.
Dit jaarverslag markeert de overdracht van activiteiten van Samenwerkingsverband naar Stichting. Dit jaarverslag markeert tevens het
afscheid van Pica van twee personen, zonder wie de huidige, bereikte
resultaten niet mogelijk zouden zijn geweest. Op 31 december 1985 is
Mr. J.R. de Groot afgetreden als voorzitter van de Stuurgroep Pica.
Dr. C. Reedijk zal per 1 mei 1986 aftreden als bibliothecaris van de
Koninklijke Bibliotheek en tevens zijn functie van secretaris van de
Stuurgroep Pica neerleggen. Beiden zijn mede-oprichters van het Samenwerkingsverband in 1969 en hebben sindsdien deel uitgemaakt van
het Dagelijks Bestuur. Beiden zijn de oprichters van de Stichting
Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica. Op 27 februari 1986
wordt door het Samenwerkingsverband aandacht geschonken aan dit
dubbele afscheid.
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BET PICA-BIBLIOTHEEKINFORMATIENETWERK

In de Pica-beleidsvoornemens 1983-1988* is aangekondigd, dat het
beleid van Pica er op gericht zal zijn een netwerk van bibliotheekvoorzieningen in Nederland te realiseren op basis van geavanceerde
computerfaciliteiten. In dit netwerk zullen zowel wetenschappelijke
als openbare en speciale bibliotheken een plaats moeten hebben. Bij
de totstandkoming van dit netwerk worden de diverse functies in een
gefaseerde ontwikkeling opgeleverd en operationeel.
Thans zijn de volgende systemen operationeel:
- Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC);
- Nederlandse Centrale Catalogus ten behoeve van het Interbibliothecair Leenverkeer (NCC/IBL);
- Opslag/uitleensysteem (OUS);
- Acquisitiesysteem (ACQ);
- Online publiekscatalogus (OPC);
- Online Retrieval Systeem (ORS);
- GGC-instructiesysteem.
Een centrale rol in het netwerk wordt gespeeld door het GGC, waarin
instellingen hun gegevens vastleggen ten behoeve van diverse, varierende toepassingen, ondermeer voor de uitvoer ten behoeve van
traditionele catalogi en bibliografieen.
In 1985 zijn op verschillende terreinen vorderingen gemaakt met de
integratie van de verschillende systemen en bestanden, die gezamenlijk het Pica-bibliotheekinformatienetwerk vormen. Naast een onderzoek naar integratie van databases binnen de diverse Pica-systemen
(NCC-GGC; OUS-OPC; ACQ-GGC) zijn in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Utrecht en de Gemeentebibliotheek Rotterdam de
eerste voorbereidingen gestart voor een experiment met een communicatie-interface op basis van het OSI-model tussen bibliotheeksystemen met diverse computeropstellingen.

* Pica-beleidsvoornemens 1983-1988. Nieuwe technologische ontwikkelingen en hun effect op de bibliotheken in Nederland. 's-Gravenhage,
1983; een samenvatting is gepubliceerd in: Open 15(1983) 11,

p.474-476.
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Bij het vooronderzoek is mw. L.A. Holm, directeur BRODD-statens
Bibliotekhogskole te Oslo, als extern deskundige betrokken geweest.
Afhankelijk van definitieve besluitvorming zal allereerst deze experimentele communicatievoorziening tussen Pica-, GEAC- en ALS-systemen gedurende de jaren 1986 en 1987 worden beproefd en verder
ontwikkeld met de bedoeling dat een en ander uitgroeit tot een opzet, waarbij ook andere systemen kunnen worden aangesloten.
Ook aan andere ontwikkelingen is zichtbaar, dat netwerkvorming bij
bibliotheken in toenemende mate aandachtspunt is geworden. Er ziJn
samenwerkingsverbanden ontstaan of in voorbereiding tussen bibliotheken van diverse organisaties op locaal en regionaal niveau .
Binnen deze regionale netwerkvorming neemt een van de bibliotheken
naar Pica toe een centrale positie in, die includeert dat zij daarbij ook optreedt voor andere bibliotheken uit de regio. Dergelijke
situaties kunnen op dit moment waargenomen worden in de p~ovincie
Zeeland en in bijvoorbeeld Leeuwarden, Deventer, Groningen en Breda.
Er wordt op grotere schaal met het GGC gecatalogiseerd dan uit de
lijst van deelnemers blijkt.
In het overzicht van de aan het GGC deelnemende instellingen zijn
deze 'onzichtbare' deelnemers niet opgenomen.
Naast de catalogisering van velerlei materiaal (boeken; series en
tijdschriften; artikelen; audiovisueel materiaal; geluidsdragers;
software; kaarten; bladmuziek; brieven) wordt het GGC in toenemende
mate gebruikt voor de vastlegging van documentaire informatie. Naast
participatie van documentaire instellingen is de toename van het
aantal grotere of kleinere projecten, door bibliotheken al dan niet
in samenwerking opgezet en uitgevoerd, opvallend.
Een andere, nieuwe vorm van samenwerking tussen bibliotheken heeft
betrekking op de retrospectieve verwerking van catalogusgegevens,
die
voor de invoering van de automatisering in traditionele
kaartcatalogi zijn opgenomen. Onder het motto dat het niet alleen
wenselijk, maar voor bibliotheken ook noodzakelijk is om voor het
jaar 2000 alle titelmateriaal machineleesbaar te hebben en via online catalogi voor de gebruiker raadpleegbaar te stellen, heeft de
Koninklijke Bibliotheek in 1985 overleg gestart met andere bibliotheken om op dit terrein tot een gezamenlijke actie te komen.
Dit initiatief wordt door Pica krachtig ondersteund, ondermeer door
een vooronderzoek naar de mogelijkheid om titels te ontlenen aan de
grote databank van OCLC in de Verenigde Staten.
In 1985 heeft Pica in het kader van zijn hostactiviteiten he: eerste
documentaire bestand, TACO van het NBLC, via het ORS beschikJaar gesteld. Op 31 december waren 15 bibliotheken aangesloten, terwijl de
aansluiting van ongeveer SO andere instellingen werd voorbereid.
Het aantal aansluitingen op
het
tijdschriftendeel
NCC/IBL-systeem is in 1985 gestegen van 86 naar 145.
In

het

verlengde

van

het

van de ontwikkeling van retrievalfaciliteiten en
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voorzieningen voor het interbibliothecair leenverkeer is voor bibliotheken in toenemende mate de problematiek van documentlevering
actueel geworden. Ten behoeve van de oplossing van deze problematiek
is door Pica in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek onderzoek verricht naar de mogelijkheid van electronische document-opslag
en -transmissie in het kader van het zg. Eurodocdel-experiment.
Eveneens heeft Pica een experiment van de Koninklijke Bibliotheek en
de Stichting Film en Wetenschap ondersteund dat in 1986 wordt uitgevoerd en betrekking heeft op de vastlegging en ontsluiting op
beeldplaat van miniaturen en houtsneden uit kostbare, oude werken.
In vijf bibliotheken is door Pica een locaal bibliotheeksysteem
geinstalleerd met functies voor opslag/uitleen, voor tekstverwerking, voor acqu1s1t1e en sinds 1985 voor een online catalogus voor
het publiek. Pica heeft de bibliotheken van de Rijksuniversiteit
Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen en de Katholieke Hogeschool
Tilburg ondersteund in de voorbereidingen om het in de centrale
biblio:heek geinstalleerde systeem uit te bouwen tot een locaal
biblio:heeknetwerk. Voor 1986 zijn enkele nieuwe bibliotheeksystemen
voor installatie voorbereid.
Ten behoeve van de aansluiting van ook kleine bibliotheken en documentatie-instellingen op het Pica-netwerk zijn tenslotte in 1985
twee voorzieningen gecreeerd:
- de mogelijkheid om met inachtneming van bepaalde kwaliteitbewakende voorwaarden te participeren in het GGC tegen een aangepast
tarief;
- de beschikbaarstelling van het METALOGUE-software-pakket van de
firma Oriel (Engeland) voor catalogiseren en online publi e kscatalogus, vooralsnog op experiment e le basis.
Implementatie van deze faciliteiten bij de Documentatie-afdeling van
de Bib ~iotheekraad is in 1985 gestart.
In 1985 is na een grote conversie-inspanning overgegaa n op een
centraal opgestelde Tandem Non Stop TXP-configuratie, be staande uit
5 processoren, waaraan een extern geheugen is gekoppeld van 5500 Mb.
Via 25 vaste huurlijnverbindingen en een aantal dial-up-verbindingen
zijn in totaal via 8 routing-controllers en 57 cluster-controllers
380 terminals en 160 printers aangesloten ten behoeve van het GGC.
Grote bibliotheken maken ook ten behoeve van NCC/IBL en ORS van deze
verbinding gebruik, terwijl nog 15 extra dial-up-verbindingen zijn
gerealiseerd voor de overige aangesloten instellingen. Een experimentele DATANET-verbinding is voorts tot stand gekomen, we lk type
aansluiting in 1986 als operationele verbinding zal worden aangeboden.
Het
NCC/IBL-systeem is geimplementeerd op een DEC PDP
11/44-computersysteem met 900 Mb extern geheugen. Het in voorbereiding zijnde monografieendeel van het NCC/IBL-systeem zal in 1986 op
Tandem-apparatuur worden gerealiseerd. Beschikbaarstelling van het
Pica-locaal systeem op DEC PDP 11/73-apparatuur is voorbereid.
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ONTWIKKELING EN PRODUKTIE

In 1985 is de databank van de GGC in twee opzichten opmerkelijk gegroeid. Het totale aantal opgenomen titelbeschrijvingen overschreed
de 3 miljoen, het totale aantal door bibliotheken sinds 1979 zelf
online ingevoerde titelbeschrijvingen overschreed de 1 miljoen. Naar
herkomst is de databank als volgt samengesteld:
Bron

BNB 1975-1985
OCLC 1960-1978
LC 1978-1985
Offline retro-invoer
(diverse bibliotheken)
Online invoer

Stand per 31-12-1985

%

305.935
427.505
929.890

10,2
14,2
31

253.015
1.090.614

8,4
36,2

3.006.959

100

In 1985 ziJn in totaal 753.124 publikaties gecatalogiseerd, waarbij
het gemiddelde ontleningspercentage 79,5% bedroeg, zodat voor 20,5%
eigen invoer door bibliotheken moest plaatsvinden (155.391). Voor
211.479 (28%) titels werd gebruik gemaakt van beschrijvingen, die
door een andere bibliotheek waren gecatalogiseerd; 175.466 (23,5%)
titels werden ontleend aan diverse nationale bibliografieen. Via de
copieerfunktie kwamen 210.787 (28%) titels tot stand. Omvangrijke
retrospectieve verwerking van materiaal heeft in 1985 plaats gevonden bij de Openbare Bibliotheek Tilburg, de Universiteitsbibliotheken van Leiden, Groningen, Tilburg en Maastricht en de Koninklijke
Bibliotheek.
In 1985 zijn 12.576.792 titels uitgevoerd voor verschillende toepassingen. Het systeem had een beschikbaarheidspercentage van 98,8%.
Met ingang van 25 november 1985 zijn de openingstijden van de
centra:e Pica-systemen uitgebreid, op alle werkdagen zijn deze systemen geopend van 08.00 - 21.00 uur, met uitzondering van een sluicing van 16.00 - 19.00 uur op donderdag ten behoeve van ontwikkeling
en onderhoud. Het online retrieval-systeem is tevens geopend op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
In 1985 zijn de volgende instellingen nieuw aangesloten op het GGC:
- Provinciebibliotheek Jezuieten (Berchmanianum Library) te
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Nijmegen;
- Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage;
- Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonderwijs te Breda;
- Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek .
Daarnaast is een aansluiting gerealiseerd met alle zes bibliotheeken documentatie-akademies (BDA's). Speciaal ten behoeve van het onderwijs aan deze instelingen is binnen het GGC een instructiesysteem
opgezet, gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens een
experiment met de Frederik Muller Akademie te Amsterdam in 1983 en
1984. Dit instructiesysteem bestaat uit een docentenbestand en een
aantal oefenbestanden . Deze scheiding is aangebracht om verminking
van voorbeeldmateriaal van docenten te voorkomen.
De voorbereidingen voor aansluiting in 1986 zijn getroffen voor:
- Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek te Arnhem;
- Dow Chemical (Nederland) te Terneuzen.
Wat de ontwikkelinspanning ten behoeve van het GGC betreft zijn
naast de conversie naar Tandem een aantal functionele verbeteringen
van in- en uitvoerfaciliteiten aangebracht. De grootste aandacht
voor nieuwe faciliteiten is gericht geweest op voorzieningen ten
behoeve van documentaire informatie .
In 1985 is de ontwikkeling van het tijdschriftendeel van het
NCC/IBL-systeem afgerond, terwijl begonnen is aan het systeemdeel
voor monografieen, dat in 1986 zal worden opgeleverd. Een voorstel
hiertoe is door het Samenwerkingsverband NCC goedgekeurd, terwijl
het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de financiering heeft
goedgekeurd.
Het aantal op het NCC/IBL-systeem aangeslo ten bibliotheken en organisaties nam in 1985 met 56 toe tot een totaal van 145 per 31 december.
De databank groeide met 13.894 beschrijvingen van periodieke publikaties tot een totaal van 209.936. Aan deze beschrijvingen zijn ca.
1 miljoen bezitskenmerken toegevoegd van bijna 400 bibliotheken. Het
aantal ingediende aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer
bedroeg 202.160 .
Het systeem had over 1985 een gemidddeld beschikbaarheidspercentage
van 99,6%.
Op 31 december 1985 waren in de volgende bibliotheken locale
men in gebruik genomen:
- Rijksuniversiteit Leiden (OUS/ACQ/OPC)
Katholieke Hogeschool Tilburg (OUS/ACQ/OPC)
Rijksuniversiteit Groningen (OUS/ACQ/OPC)
Koninklijke Bibliotheek (OUS/OPC)
Katholieke Universiteit Nijmegen (ACQ)
Erasmus Universiteit Rotterdam (OUS/ACQ/OPC)

syste-

Pica heeft in 1985 de mogelijkheden van een abonnementen-registratie
als onderdeel van het acquisitiesysteem onderzocht. Voor deze nieu-
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we, uitgebreide versie van het acquisitiesysteem zijn functionele
specificaties opgesteld. Ontwikkeling vindt plaats in 1986.
Met de Centrale Ontwikkel- en Ondersteuningsgroep Ziekenhuisinformatiesysteem BAZIS is Pica een overeenkomst aangegaan voor het ter
beschikking stellen van het aldaar ontwikkelde tekstverwerkingspakket TEKST op de lokale Pica-computersystemen.
Instellingen met een Pica lokaal bibliotheeksysteem kunnen van dit
pakket gebruik maken.
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Online publiekscatalogus

Op 1 december 1984 werd een experimentele versie van de online
publiekscatalogus gelnstalleerd in de Koninklijke Bibliotheek, op
1 januari 1985 in de Universiteitsbibliotheek Groningen.
De online publiekscatalogus is in twee versies beschikbaar gesteld:
- de zg. menuversie, waarin de gebruiker door een eenvoudige menu-gestuurde dialoog met de computer in zijn zoekvragen geleid
wordt;
- de zg. commandoversie, waarin de gebruiker met 'common command
language'-achtige commando's, logische operatoren en met manipulatie van verschillende zoekresultaten zijn zoekstrategie in
hoge mate zelf bepaalt.
De menuversie is een ontwikkeling, die beoogt de incidentele gebruikers op vriendelijke wijze door de catalogus te geleiden; de
commandoversie sluit aan bij internationaal gehanteerde technieken voor 'information retrieval'.
Met behulp van deze door het Pica-Bureau ontwikkelde versie is in
samenwerking Cussen Koninklijke Bibliotheek, UB Groningen en Pica
in de periode tot 1 juni een gebruikersonderzoek gehouden om gegevens te verzamelen over het zoekgedrag van de gebruiker. Een
begeleidingscommissie onder voorzitterschap van Dr. A.C. Klugkist
had over dit onderzoek de supervisie. Het eindrapport "Boeken
zoeken met de computer" werd op 5 juni 1985 aan de Stuurgroep
uitgebracht. In de vakpers werd over het onderzoek informatie
verstrekt. In het najaar zijn de resultaten tijdens een internationaal congres te Essen aan buitenlandse collega's gepresenteerd.
Op grond van het eindrapport is een definitieve versie van de OPC
ontwikkeld, die medio 1986 beschikbaar komt. Vooruitlopend hierop
is de experimentele versie van de OPC gelmplementeerd in de universiteitsbibliotheken van Rotterdam, Leiden en Tilburg.
Gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting

In mei 1985 werd door de Commissie Onderwerpsontsluiting het
eindrapport van het in 1983 en 1984 uitgevoerde onderzoek naar de
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mogelijkheden voor gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting aan
de Stuurgroep Pica aangeboden. Na bespreking door de Stuurgroep
werd het definitieve rapport op 1 augustus 1985 gedateerd.
In die rapport heeft de Commissie onder meer aanbevolen te streven naar een onderwerpsontsluitingssysteem dat uit twee ~omponenten bestaat: een systematische component en een taalcomponent.
De systematische component wordt gevormd door een classifi~atie.
Zij biedt de mogelijkheid onderwerpen in een duidelijk omschreven
context te plaatsen en te observeren en dient derhalve de
orienterende vraagstelling (o.m. het "grasduinen"). De taalcomponent wordt gevormd door een woordsysteem en dient de specifieke
vraagstelling. De componenten bezitten ten opzichte van elkaar
een complementaire functie. Tevens heeft de Commissie aanbevolen
"dat voor de totstandkoming van een gemeenschappelijk systeem van
onderwerpsontsluiting uitgegaan wordt van de online catalogus
voor het publiek, waarin de mogelijkheid is opgenomen van zoeken
op woorden uit titel en ondertitel".
De zeven lid-instellingen van Pica hadden hun schriftelijk commentaar op beide rapporten voor een werkbijeenkomst over gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting op 7 en 8 november in Berg
en Dal ingebracht. Het Pica-Bureau had een rapport ingediend met
voorstellen om een eerste stap te zetten naar een gemeenschappelijk systeem van onderwerpsontsluiting.
Na een inventarisatie van knelpunten en een uitgebreide discussie
daarover resulteerde de bijeenkomst in een aantal aanbevelingen
aan de Stuurgroep Pica. Deze aanbevelingen werden opgesteld in de
vorm van een concept-besluit dat in definitieve vorm op de middag
van 8 november door de Stuurgroep Pica werd vastgesteld (zie
hieronder).
Op het eind van de werkbijeenkomst brachten de eveneens voor deze
discussie uitgenodigde bibliothecarissen van de Universiteit van
Amsterdam, de Rijksuniversiteit Utrecht en de Vrije Universiteit
Amsterdam de volgende verklaring schriftelijk in:
1. De Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Amsterdam Vrije
Universiteit en Utrecht spreken uit, dat het van belang is als
er een gemeenschappelijke rompclassificatie wordt ontworpen
voor de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken, de Nederlandse bibliografie en de Nederlandse uitgevers.
2. Zij hebhen daarom met grote belangstelling kennis genomen van
het concept-besluit voor de Pica-Stuurgroepvergadering van 8
november 1985 dienaangaande.
3. Zij spreken gaarne hun bereidheid uit inspanningen te
bij de totstandkoming van de rompclassificatie.
4. Zij

leveren

verklaren zich bereid de overeen te komen rompclassifica-
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tie te gaan gebruiken, eventueel via een interface
zichte van een reeds in gebruik zijnde codering.

ten

op-

S. Zij spreken verder uit hun inbreng te willen leveren bij het
ontwikkelen van tabellen op periode, geografische begrippen,
vorm en taal als volgende stap.
Na afloop van de werkbijeenkomst werd op 8 november 1985 een
formele vergadering van de Stuurgroep Pica gehouden, waar
- gehoord de aanbevelingen van de werkbijeenkomst en de verklaring van de Universteitsbibliotheken van Amsterdam, Utrecht en
Vrije Universiteit - de volgende besluiten werden genomen:
1. De Stuurgroep Pica is van oordeel, dat het mogelijk en gewenst

is op korte termijn een rompclassificatie met een omvang van
ca. 1000 ingangen tot stand te brengen en toe te gaan passen,
die als additioneel hulpmiddel kan dienen bij het zoeken op
titelwoord in de online publiekscatalogus. Deze rompclassificatie kan desgewenst tevens een hulpmiddel
zijn bij het
verschaffen van inzicht in de samenstelling van de collecties
van de afzonderlijke bibliotheken.

2. ~aast de rompclassificatie client eveneens op korte termijn een
aantal hulptabellen ontwikkeld te worden van periodiseringen,
geografische codes, vormcodes en taalcodes, die in aanvulling
op de rompclassificatie ondersteuning kunnen bieden bij het
zoeken in de online publiekscatalogus.

3. Om een voor de gebruikers bevredigende onderwerpsontsluiting
tot stand te brengen kunnen de bibliotheken niet volstaan met
~et aanbieden aan de gebruiker van de onder 1 genoemde
rompclassificatie en de onder 2 genoemde hulptabell e n.
)aarnaast is een verdergaande ontsluiting nodig.
(Zie onder
?Unt 7).
4. In het kader van de vervaardiging van een rompclassificatie
client een concordantie tot stand gebracht te worden tussen een
of meer internationaal erkende classificaties (waaraan ontlening mogelijk is) en de rompclassificatie, teneinde een automatische afleiding van codes mogelijk te maken.
S. ?ica schept de mogelijkheden om het reeds binnen een locale
onderwerpsontsluiting van een codering voorziene titelmateriaal maximaal langs automatische weg om te zetten naar de
codes van de rompclassificatie op grond van een door de afzonderlijke bibliotheken op te stellen concordantie.
6. De in Pica samenwerkende universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, alsmede de Nederlandse Bibliografie,
verplichten zich om de resterende, niet automatisch van een
code voorziene, nieuw verworven publikaties alsnog van een
codering uit de rompclassificatie te voorzien.
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7. Gedurende twee jaar wordt door een aantal bibliotheken een
proef genomen, waarbij een bestaand trefwoordensysteem in
combinatie met de rompclassificatie wordt toegepast in een
gemeenschappelijke omgeving.
Reeds tijdens deze periode moet evaluatie plaatsvinden door de
bij Pica aangesloten bibliotheken, waarin o.a. moet warden
vastgesteld in welke mate door de betreffende bibliotheken
tevens gebruik moet worden gemaakt van opslag van onderwerpsontsluitingsgegevens op locaal niveau als aanvulling op
of als vervanging van ontsluitingsgegevens op algemeen bibliografisch niveau.
Tevens wordt besloten bij de aanvang van de proef zoveel mogelijk invulling te geven aan de onder 2 bedoelde tabellen na
overleg met andere, samenwerkende bibliotheken.
8. Pica zal de onder 7 genoemde proef statistisch begeleiden en
een berekening maken van de financiele consequenties van de
definitieve invoering.
Voor de uitvoering van deze besluiten is een Werkgroep Onderwerpsontsluiting ingesteld onder voorzitterschap van Drs. J.
Kingma.
Dienstverlening aan nieuwe doelgroepen

Met betrekking tot potentiele
dienstverlening
aan
nieuwe
doelgroepen zijn de volgende activiteiten vermeldenswaard:
1. Catalogiseren van software

In 1985 is een aanvang gemaakt met de catalogisering van enkele honderden softwareprogramma's. Hee gaat hierbij voornamelijk
om
educatieve
programmatuur. Qua formaat wordt
aansluiting gezo c ht bij het Pica-formaat voor audiovisueel
materiaal, dat slechts enkel e wijzigingen behoefde, vooruitlopend op de totstandkoming van e e n ISBD voor software, waarbij Pica betrokken is.
2. Geautomatiseerd
uitgevers

fondsinformatiesysteem voor wetenschappelijke

In 1984 is gedurende een half jaar Kluwer BV te Deventer aangesloten geweest op het Catalogiseersysteem ten behoeve van
een experiment voor mogelijke dienstverlening aan wetenschappelijke uitgevers in het kader van de Groep Wetenschappelijke
Uitgevers (GWU) van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond
(KNUB). Op grond van <lit experiment is in 1985 uitvoerig
overleg gevoerd zowel met de GWU als met het ministerie van
Economische Zaken over de mogelijke opbouw en realisatie van
een geautomatiseerd nationaal fondsinformatiesysteem voor wetenschappelijke en vakspecialistische uitgaven via Pica. Een
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projectvoorstel is door een GWU-werkgroep voorbereid en zal in
1986 warden uitgebracht.
3.

Kusicalia

In overleg met gebruikers werd in 1985 verder gewerkt aan faciliteiten voor het catalogiseren van musicalia. Op drie
fronten werden activiteiten ontplooid: uitbreiding van het
formaat voor Audiovisuele Materialen met een subset voor geluidsdragers;
het afronden van het sinds 1984 beschikbare
concept formaat voor Gedrukte Muziek;
een geintegreerde oplossing voor de Uniforme Titel voor zowel geluidsdragers als
gedrukte muziek. Op deze gebieden is nauw samengewerkt met de
Hoofdcommissie Catalogiseren van Fobid.
Implementatie van extra faciliteiten voor musicalia zal naar
verwachting begin 1986 zijn beslag krijgen. Een voorstel voor
hantering van een aangepast tarief voor onderdeelbeschrijvingen van geluidsdragers is in voorbereiding.

4. Illustraties
Ten behoeve van een project van de Koninklijke Bibliotheek e n
de Stichting Film en Wetenschap (SFW) werd een aparte subs e t
va~ het Pica II formaat ontwikkeld voor vastlegging van besc~rijvingen van illustraties. In het KB/SFW project gaat het
om afbeeldingen van miniaturen en houtsneden die naast de
formele beschrijving en retrieval op beschrijvingen, ook via
beeldplaat beschikbaar zullen komen. De start van de invoer
van deze beschrijvingen is gepland voor 1986.

5. TACO
Speciaal met het oog op gebruikers van openbar e bibliotheken
werden in nauwe samenwerking met het NBLC speci a le voorzieningen getroffen voor aansluiting van eenvoudig e e n goedkope
apparatuur voor raadplegen van het TACO bestand via het Pica
Online Retrieval Systeem. In technische zin g ing het om he t
geschikt maken van de Pica programmatuur en datacommunicatieapparatuur voor de door openbare bibliotheken via het NBLC
aangeschafte Commodore apparatuur
(incl.
een
eenvoudig
Chi pchat modem).
In functioneel-organisatorische zin betekende dit een regeling
om de kennismaking met deze nieuwe vorm van dienstverlening
voor de gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In deze
regeling, die in 1986 in werking zal treden, neemt het NBLC
voor ziJn leden gedurende de periode van 1 jaar de kosten van
zoekacties in het TACO bestand voor zijn rekening.

Eurodocdel

Pica heeft gezamenlijk met de Koninklijke Bibliotheek van
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1

me i

1985 t/m 31 december 1985 meegedaan aan een experiment op het
gebied van documentlevering langs electronische weg in het kader
van een omvangrijk EEG-planter stimulering van de Europese informatie-industrie. Het experiment genaamd Eurodocdel (European
Document Delivery) werd door middel van het toekennen van een
subsidie gesteund door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Het doel van het experiment was om met behulp van geavanceerde
technieken teksten van de Europese Commissie, het Europese Parlement, het Europese Hof van Justitie en een aantal andere Europese instellingen beschikbaar te stellen aan belangstellenden .
De documenten zijn op geavanceerde wijze in volledige tekst opgeslagen in een computersysteem bij Transdoc in Parijs . Van daaruit wordt het document met behulp van electronic mail of facsimile naar de aanvrager toegezonden.
Voor Pica was die experiment interessant, omdat in dit kader ervaring kon worden opgedaan met geavanceerde technieken van opslag
en transport van gegevens.
Voor de Koninklijke Bibliotheek was het experiment van belang,
omdat in Europees verband en op grote schaal ervaring kon worden
opgedaan met technieken, die het mogelijk maken de huidige fococopieeractiviteit en de achterblijvende levering van documenten
in het kader van het interbibliothecair leenverkeer te vervangen
door snellere procedures.
Een gezamenlijk belang bij het experiment hebben Koninklijke
Bibliotheek en Pica, omdat Eurodocdel een van de voorlopers is
van het Europese APOLLO-project, waarbij een Europees communicatie-net via een satelliet in voorbereiding is.
A. Bossers trad op als voorzitter van de Nederlandse gebruikersgroep en zal in deze functie op 16 januari 1986 een evaluerende lezing houden.
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BEGELEIDING VAN GEBRUIKERS, VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Naast de voortdurende, dagelijkse werkzaamheden ter begeleiding van
de gebruikers van de verschillende systemen zijn de volgende activiteite~ vermeldenswaard.
Aan het door Pica ontwikkelde cursus- en introductie-programma nam
in 1985 een groot aantal belangstellenden deel. Het ten behoeve van
instructiedoeleinden ontwikkelde GGC-instructiesysteem kwam in het
najaar eveneens beschikbaar voor alle zes Nederlandse bibliotheeken dokumentatie-akademies, waartoe een overeenkomst werd gesloten
met de SBDA.
Van de Pica-richtlijnen kwamen nieuwe versies en bestanddelen gereed, zodat de volgende delen nu beschikbaar zijn:
1. Boekmateriaal
2. Audio-visueel materiaal
3. Kaar t materiaal
4. Gedrukte muziek.
Daarnaast kwam een reeks losbladige handleidingen tot stand, bestaande uit de volgende delen:
1. Handleiding systeembeheer
2. Func:ionele beschrijving opslag/uitleensysteem
3. Handleiding opslag/uitleensysteem
4. Func:ionele beschrijving acquisitiesysteem
5. Handleiding acquisitiesysteem
6. Func:ionele beschrijving online publiekscatalogus
In 1985 zijn de delen 2, 3, 4 en 6 gereed gekomen. De overige
zullen in 1986 voltooid worden.

delen

De GGC-Gebruikersraad kwam in 1985 4 maal bijeen. Behalve aan een
aantal bibliotheektechnische zaken werd speciale aandacht besteed
aan:
translitteratienormen
gebruik van corporatie thesaurus
exemplaar administratie
In 1985 besloot de Stuurgroep Pica over te gaan tot opheffing van de
diverse gebruikersraden voor de verschillende locale systeemfuncties
en tot oprichting van een Gebruikersraad Locaal Bibliotheeksysteem
(LBS-gebruikersraad). Deze raad trad per 1 januari 1986 in functie.
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De adviescommissie Databeheer kwam 3 maal bijeen.
Het voorzitterschap van deze commissie werd overgenomen
G.J.M. Jacobs (Koninklijke Bibliotheek).

door

Ors.

Gedurende 1985 werden 6 afleveringen uitgebracht van de periodiek
verschijnende publicatie Pica-Mededelingen die in een oplage van
meer dan 1.000 exemplaren werd verspreid.
Hierin werden onder meer artikelen opgenomen over de experimentele
online publiekscatalogus, automatisering van de catalogus voor
kleine instellingen, catalogiseren van software, het Metalogue-systeem, de aansluiting van bibliotheek- en documentatie akademies op
het Pica-systeem, online retrieval faciliteiten, gemeenschappelijke
onderwerpsontsluitingen.
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In het Pica-Bureau waren per 31 december 1985 42 personen werkzaam.
In 1985 is aan 3 medewerkers op eigen verzoek eervol ontslag verleend, terwijl ondanks de problemen met de werving van deskundig
autom2tiseringspersoneel in overheidsdienst 6 medewerkers konden
worde~ aangesteld.
Gedurende 1985 zijn voor langere of kortere tijd bij het Pica-Bureau
medewerkers werkzaam geweest van S-Com te Aylesbury (Engeland) en
Gimbrere en Dohmen te Rotterdam .
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BIJLAGEN

I. Overzicht van instellingen per 31 december 1985 aangesloten op het
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC).
Wetenschappelijke bibliotheken:
Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage
Universiteitsbibliotheek Leiden
Universiteitsbibliotheek Groningen
Universiteitsbibliotheek Nijmegen
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Bibliotheek Katholieke Hogeschool Tilburg
Bibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam
Bibliotheek Medische Faculteit Rotterdam
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, VU
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, UvA
Universiteitsbibliotheek Utrecht
RSF-bibliotheken:
Gemeentebibliotheek Rotterdam
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Openbare Bibliotheek 's-Gravenhage
Provinciale Bibliotheek Friesland, Leeuwarden
Scads- of Atheneumbibliotheek Deventer
Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg-Vlissingen
Openbare Bibliotheek Groningen
Openbare Bibliotheek Tilburg
Stadsbibliotheek Maastricht
Stadsbibliotheek Haarlem
Openbare Bibliotheek Utrecht
Landelijke Bibliotheek Centrale, Amsterdam
Speciale bibliotheken:
Bibliotheek Centraal Bureau voor de Statistiek
Bibliotheek Vredespaleis, 's-Gravenhage
Stichting Film en Wetenschap, Utrecht
Bibliotheek Ministerie van Justitie, 's-Gravenhage
Provinciebibliotheek Jezuieten (Berchmanianum Library),
Nijmegen
Docuaentaire instellingen:
Bureau Bibliografie Neerlandistiek, 's-Gravenhage
Afdeling Dokumentatie, Nederlands Bibliotheeken Lectuurcentrum, 's-Gravenhage
Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie, Amsterdam
Dokumentatie Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Groningen
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Overige instellingen:

Nederlandse Bibliografie, Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage
Centrale catalogus, Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage
Centrale Catalogus voor periodieken, Koninklijke Bibiotheek,
's-Gravenhage
Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum, 's-Gravenhage
- Lectuur Informatie Dienst
- Vakbibliotheek
Audiovisuele Dienst, KU Nijmegen. Centrale Invoer
Speciale projekten:

Short Title Cataloguing Netherlands, Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage
Nederlandse Bibliografie, 1801-1832, Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage
Letterkundig Museum, 's-Gravenhage
Openbare Bibliotheek, Enschede
Bibliotheek- en Documentatieakademies:

Frederik Muller Akademie, Amsterdam
P.A. Tiele Akademie, 's-GravenhageBDA Groningen
BDA Deventer
BDA Tilburg
BDA Sittard
Bibliotheken van instellingen van Hoger Beroeps Onderwijs:

Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonderwijs, Breda e .o.
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II. Overzicht van instellingen, per 31 december 1985 aangesloten op
systeem voor de Nederlandse Centrale Catalogus ten behoeve
van het Interbibliothecair Leenverkeer.
Centrale Catalogi:
Technische Hogeschool - Delft
Koninklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage
Landbouw Hogeschool - Wageningen
Universiteits- en Bogeschool bibliotheken:
Universiteitsbibliotheek - Groningen
Universiteitsbibliotheek - Leiden
Universiteitsbibliotheek - Utrecht
Universiteitsbibliotheek - Rotterdam
Bibliotheek Katholieke Hogeschool - Tilburg
Universiteitsbibliotheek - Nijmegen
Universiteitsbibliotheek - Maastricht
Technische Hogeschool - Eindhoven
Technische Hogeschool - Enschede
Universiteitsbibliotheek - Amsterdam (UvA)
Universiteitsbibliotheek VU - Amsterdam
Bibliotheken met RSF:
Landelijke Bibliotheekcentrale - Amsterdam
Openbare Bibliotheek - Amsterdam
Stads- of Atheneumbibliotheek - Deventer
Gemeentebibliotheek - Rotterdam
Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg/Vlissingen
Openbare Bibliotheek - 's-Gravenhage
Provinciale Bibliotheek Friesland - Leeuwarden
Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke
Bibliotheek - Arnhem
Stadsbibliotheek - Maastricht
Stadsbibliotheek - Haarlem
Gemeecschappelijke Openbare Bibliotheek - Eindhoven
Openbare Bibliotheek - Tilburg
Openbare Bibliotheek - Groningen
Openbare Bibliotheek - Utrecht
Overige Wetenschappelijke Bibliotheken:
Bibliotheek Vredespaleis - 's-Gravenhage
Theologische Hogeschool - Kampen
Medische afdeling Universiteitsbibliotheek - Nijmegen
Centrum voor Wiskunde en Informatica (voorheen
Mathematisch Centrum) - Amsterdam
Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen - Amsterdam
Medische Faculteit Erasmus Universiteit - Rotterdam
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Staringgebouw, Bibliotheek - Wageningen
Technische Bibliotheek Zeeland - Vlissingen
Waterloopkundig Laboratorium - Delft
Laboratorium voor Grondmechanica - Delft
Kinisterie Bibliotheken:
Ministerie
Ministerie
Ministerie
Ministerie
Ministerie
Ministerie

van Sociale Zaken - afdeling BIDOC - 's-Gravenhage
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 's-Gravenhage
van Financien - 's-Gravenhage
WVC - Rijswijk
van Verkeer en Waterstaat - 's-Gravenhage
WVC, afd. Volksgezondheid - Leidschendam

Bedrijfs-bibliotheken
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 Laboratium, Bibliotheek - Eindhoven
Unilever Research Laboratorium - Vlaardingen
Norit NV Documentatie-afdeling - Amersfoort
Kunstharsfabriek Synthese - Bergen op Zoom
Nederlandse Aardolie Mij. BV - Assen
Overige speciale Bibliotheken:
CIVO-Instituten TNO - Zeist
Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium - Amsterdam
Vezelinstituut TNO - Delft
European Patent Office - Rijswijk
Gemeentewerken - Rotterdam
Gemeente Energie Bedrijf,
afd. Documentatie en Bibliotheek - Rotterdam
Prins Maurits Laboratorium TNO - Rijswijk
Drinkwaterleiding - Rotterdam
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO - Delft
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TNO-complex Apeldoorn - Apeldoorn
Gezondheidsraad - 's-Gravenhage
Houtinstituut TNO - Delft
Energie Onderzoek Centrum Nederland - Petten
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond - Schiedam
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium - Marknesse
Waterloopkundig Laboratorium - Emmeloord
Haven van Rotterdam,
Bibliotheek en Informatiedienst - Rotterdam
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III. Samenscelling Scuurgroep per 31 deceaber 1985:
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
Drs. A.G.J.M. Bossers
Mw. M.A.V. de BruijneHintzen

directeur
adjunct-directeur
notuliste

De Stuurgroep vergaderde in 1985 op 1 februari, 16 mei,
22 augustus en 27 november.
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IV. Samenstelling adviesorganen per 31 december 1985.
GGC-Gebruikersraad:

C.J. van den Berg
W.J.H. van Beek
H. Bemer
Mw. N. van BladerenVietor
Mw. E. Boere
Mw. F. van Bohemen
E.H.J. Braams
Mw. H. van den Brink
J. Companjen
G.C.P. Corstjens
L. Costers
C. Dietvorst
A.J.M. Dobbelaer
Mw. Tt. van DijkElshoud
J.M. Feijen
J.J.K. Fuchs
E. Goldman
G. Hagen
H.H.R. van Hamel
W.J.H. Hermens
Mw. J.M. Heijmen-van
Dommelen
H. Huibregtse
Mw. J. van Hunnik
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
Mw. R. Paulides
H.F.E. Piek
H. van der Pool
C. van Poppel
Mw. A. Scheffer
Mw. G. Schindeler
B. Schipper
Mw. M.C. Somers

(KB/Nederlandse Bibliografie)
(UB Utrecht)
(UB Maastricht)
(SBDA)
(Justitie)
(Pica-Bureau; secretaris)
(UB Groningen)
(CBS Voorburg)
(SBDA)
(SB Maastricht)
(Pica-Bureau; voorzitter)
(SOB)
(UB Nijmegen)
(Justitie)
(Pica-Bureau)
(UB Leiden)
(UB Rotterdam)
(LBC Amsterdam)
(Vredespaleis)
(UB Ni jmegen)
(OB 's-Gravenhage)
(OB-VU Amsterdam)
(OB Utrecht)
(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)
(SOB)
(SB Maastricht)
(UB Maastricht)
(OB Tilburg)
(GB Rotterdam)
(SB Haarlem)
(LBC Amsterdam)
(OB 's-Gravenhage)
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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

(CBS Voorburg)
(PB Friesland)
(NBLC)
(Medische Faculteit Rotterdam)
(SFW Utrecht)
(UB Leiden)
( AB Devente r)
(ZB Middelburg)
(OB Groningen)

Gebruikersraad Acquisitiesysteem:

E ,J. Brands
M, Dekkers
C,A. Klapwijk
G.J. van der Kolk
A,J,M. Ligtenberg
C. Plevoets
G. van Marlen
C.H. Mooren
Mw, B, Sierman
Mw. K, van der Willigen

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

Gebruikersraad Opslag/uitleensysteem:

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)

Adviescommissie Databeheer:

C,J. van den Berg
Mw, F, van Bohemen
E, Goldman
G.J .M. Jacobs
H.G.L. Janssen
Mw. E, van der Kamp
Mw, G. Slooten
M, Steenhuis

(KB/Nederlandse Bibliografie)
(Pica-Bureau)
(UB Rotterdam)
(KB 's-Gravenhage; voorzitter)
(UB Nijmegen)
(GB Rotterdam)
(Audiovisuele Dienst UvA'dam)
(Pica-Bureau; secretaris)
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Commissie Onderwerpsontsluiting

A.G.J,M. Bossers
J.P.H.G. Kien
J. Kingma
R.L. Schuursma
P. Stuurman

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

Werkgroep Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting

C. van den Berg
G. de la Haye
F.W. Hulsman
J. Kingma
C.M. van Muyen
P. van Otegem
P. Stuurman
S. Sybrandy
W.Chr. Verweij

(KB, Nederlandse Bibliogr afie)
(UB Nijmegen)
(UB Leiden)
(UB Groningen)
(Pica-Bureau)
(OB Amsterdam; waarnemer)
(KB 's-Gravenhage)
(UB Groningen)
(UB Amsterdam)
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V. Pica-Bureau per 31 deceaber 1985.
P.A.M. Aarden (1984)
Dr. N.P.F.B. van Asselt (1985)
P.R. Berg (1980)
Mw. F.J.G. van Bohemen (1984)
Drs. A.G.J.M. Bossers (1976)
Mw. M.A.V. de Bruijne-Hintzen (1976)
J.C.M. Buijs (1982)
Ing. L. Costers (1979)
Drs. M. Dekkers (1983)
C.S. van Dobben de Bruyn (1979)
A.J. Duivenvoorden (1985
J.M. Feijen (1978)
K.J.H. Frans (1980)
D. Geurten (1982)
J.E. Greven (1980)
Drs. A. Groenendijk (1984)
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. Ir. G. van Marlen (1979)
P. Mentink (1985)
C.M. van Muyen (1978)
R. Nederhof (1983)
Drs. D.J.F. van Nies (1984)
Drs. 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)
M.M. Sinteur (1985)
D.S. van Spanje (1984)
M.M.A.J. Steenhuis (1984)
G.L. Wattel (1983)
J.H • . Wolsink (1985)
Mw. M. van Zaanen-Hus (1983)
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