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1. Inleiding
In het jaarverslag over 1988 wordt een overzicht gegeven van de
resultaten van de Stichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering
Pica gedurende het verslagjaar.
Na een korte schets over het beleid van Pica wordt achtereenvolgens
ingegaan op aspecten van landelijke en internationale samenwerking,
het systeemgebruik en de verrichte programmatuurontwikkeling en
daarna op diverse aspecten met betrekking tot voorlichting en
huisvesting. Tenslotte wordt een financiele verantwoording gegeven.
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2. Bet beleid van Pica

In 1988 h e eft het bestuur van de Stichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica het voorgenomen beleid op langere termijn
vastgelegd in het Pica Beleidsplan 1989-1993. Het beleidsplan is gepubliceerd en voor commenta a r toegezonden naar de deelnemende
instellingen en een aantal landelijke instellingen en organen op het
gebied van het bibliotheek- en informatiewezen.
In het beleidsplan worden de beleidsvoornemens voor de jaren 19831988 kort geevalueerd, waarna op basis van een beschrijving van omgeving en uitgangspunten een formulering wordt gegeven van het
functionele en technische concept van waaruit Pica werkt. ln een
aantal paragrafen worden de nieuwe voornemens beschreven, gegr9epeerd naar:
- diensten/produkten en werkingsgebied
- inhoudelijke samenwerking
- o~e~o•
- kwaliteitsbeheersing van informatie
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten vo or het financieel beleid.
Het beleid met betrekking tot de centrale dienstverlening van Pica
is geent op enkele hoofdlijnen:
- uitbouw en intensivering van bestaande diensten (GGC, NCC,
ORS)

- eindgebruiker-gerichte informatiediensten
- ontwikkeling en realisatie van een samenwerkingsprogramma, gericht op inhoudelijke en thematisch georienteerde samenwerking
van bibliotheken of groepen van bibliotheken
- diensten op het gebied van 'full text electronic document delivery'
faciliteiten voor het toegankelijk maken van informatie en informatiebestanden in het buitenland
Wat de produkten betreft zal een accent gelegd worden op de koppelbaarheid van locale bibliotheeksystemen aan landelijke en universitaire netwerken via standaard-protocollen en op de toepassing van
personal computers als werkstations binnen het Pica-netwerk.
Inhoudelijke samenwerking tussen Pica-deelnemers zal op programmatische wijze warden bevorderd met specifieke aandacht voor projecten
op het gebied van retrospectieve catalogusconversie, retrospectieve
catalogisering, collectieregistratie en -analyse en onderwerpsontsluiting.
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Wat betreft de onderzoeksactiviteiten zal samenwerking en afstemming
worden nagestreefd met andere organisaties binnen en buiten Nederland. Een aantal aandachtsgebieden tekenen zich hierbij af, die alle
gericht zijn op aanpassing van de bestaande faciliteiten aan nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van technologie en standaardisatie.
Met de toename van de omvang van de GGC-databank en de steeds grotere diversificatie in toepassing van de daar opgeslagen informatie
wordt de kwaliteit van de databank een bron van toenemende zorg genoemd. Daarvoor zijn organisatorische en bibliotheekinhoudelijke
afspraken noodzakelijk.
Met betrekking tot de in 1987 gepubliceerde Beleidsnotitie Interbibliothecair Leenverkeer heeft in 1988 intensief bestuurlijk overleg
plaats gevonden met de houders van de Centrale Catalogi, en vooral
met het Algemeen Bestuurscollege van de KB, Aan het NBBI is een gezamenlijke opdracht verstrekt voor een vooronderzoek naar de wijze
waarop de in 1987 ontstane problematiek rond de NCC, die mede aanleiding was voor genoemde beleidsnotitie, tot een oplossing zou kunnen warden gebracht.
Medio 1988 werd door een aantal universiteits- en WSF-bibliotheken
het initiatief genomen tot een experiment met het systeem voor interbibliothecair leenverkeer voor monografieen (EIMS). Dit systeem
was reeds geruime tijd gereed, maar mede door de voorbereidirtg rond
de operationalisering van het nieuwe IBL-systeem voor periodieken
nog niet in gebruik genomen. De Koninklijke Bibliotheek sloot zich
bij het experime nt aan, waardoor ook de rol van de Centrale Catalogus in het experiment betrokken kon warden.
Gedurende 1988 is door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
een dossieronderzoek uitgevoerd betreffende Pica. Aanbevelingen en
suggesties die hieruit naar boven kwamen zijn meegenomen in de
totstandkoming van het nieuwe beleidsplan. Het overleg dienaangaande
heeft zich sterk geconcentreerd op de mat e van zelfstandigheid welke
voor een organisatie als Pica gewenst is. Na de oprichting van de
Stichting in 1986 en de verzelfstandiging van het personeelsbeleid
in 1987 was in 1988 de eigen gefinancierde huisvesting een belangrijk onderwerp.
Dez e problematiek heeft reeds in het begin van 1988 tot het besluit
geleid om de organisatie in een eigen gebouw te Leiden, samen met de
automatiseringsorganisatie voor de gezondheidszorg BAZIS, te doen
vestigen.
Het gebouw werd in januari 1989 betrokken.
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In het kader van de verdere verzelfstandiging van Pica is tevens
overeenstemming bereikt met de universiteiten en Koninklijke Bibliotheek als oprichters van Pica in 1969 over de overdracht van initiele investeringen naar de Stichting. Pica zal 10 manjaar besteden aan
de door het Samenwerkingsverband Pica voor te stellen projecten,
waarmee een ereschuld jegens de initiele investeerders, die in de
periode 1975-1985 de risico's gedragen hebben, vereffend is.
In het verslagjaar werd voor de eerste keer de prijs uit het door
Pica ingestelde mr. J.R. de Groot-fonds uitgereikt aan de T.L. de
Kort voor een studiereis naar het Pikes Peak Library District in Colorado, USA.
Op 1 december 1988 tenslotte werd aandacht besteed aan het feit dat
het centrale Pica-bureau 12,5 jaar eerder zijn werkzaamheden was begonnen in het toenmalige gebouw van de Koninklijke Bibliotheek. Gedurende een borrel, aangeboden aan de medewerkers van de KB en diens
inwonende instituten, werd tevens afscheid genomen.
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3. Landelijke samenwerking

Binnen het kader van de doelstelling om met behulp van geautomatiseerde diensten en produkten samenwerking tussen Nederlandse bibliotheken te bevorderen en vorm te geven, zijn door Pica een groot
aantal aktiviteiten ondernomen en werkzaamheden uitgevoerd.
Ten opzichte van het werkingsgebied van Pica heeft de uitbreiding
zich in gestaag tempo voortgezet. Het aantal op het GGC aangesloten
instellingen is gestegen tot ca. 100 (per 31-12-1987: ca. 80), de
NCC-aansluitingen zijn gestegen tot 226 (per 31-12-1987 : 198). Het
aantal locale bibliotheeksystemen is gegroeid van 13 per 31-12-1987
tot 16. Waren in 1987 nog slechts drie bestanden in produktie via
ORS naast een aantal proef-beschikbaarstellingen, eind 1988 waren 6
bestanden via het Online Retrieval Systeem raadpleegbaar bij 188
instellingen. Bijzondere vermelding verdient de automatisering van
het Maritiem Museum te Rotterdam, dat als eerste museum gebruik
maakt van diverse Pica-faciliteiten. Ten behoeve hiervan zijn aanpassingen gerealiseerd in de Pica-systemen ten behoeve van musea,
waarbij ook voorzieningen voor de beschrijving van museale objecten
zijn gerealiseerd via het Pica-formaat.
Op het gebied van netwerkvorming zijn een aantal aktiviteiten te
melden:
- redelijke voortgang is geboekt in het Samenwerkingsproject met de
UB Utrecht en de GB Rotterdam voor de koppeling van locale Pica-,
ALS- en GEAC-systemen aan de centrale Pica-computer (Picalink),
hoewel de koppeling met de laatste twee locale systemen in 1988
niet gerealiseerd werd.
De participatie van de KU Brabant in dit project had in 1987 reeds
geleid tot een koppeling van Pica-LBS met het centrale systeem
voor acquisitiedoeleinden. In 1988 is deze voorziening tevens gerealiseerd voor de andere operationele Pica-locale systemen.
- voorbereidingen werden getroffen met betrekking tot het NBBI-project om door koppeling van het ALS-systeem van de GB Rotterdam en
het Pica-LBS van de EU Rotterdam te komen tot een regionaal Rotterdam Bibliotheek Informatie Netwerk (ROBIN).
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- Pica heeft beslot en als partner te samen met NBBI mee te werken
aan een geautomatiseerde Infrastructuur Hoger Onderwijs Limburg
(IHOL), waarvan het Bibliotheekproject op 1 septembe r 1988 van
start is gegaan. Het is de bedoeling van dit project een regionale
catalogus voor Limburgse instellingen van hoger en wetenschappelijk onderwijs te realiseren met in de toekomst regionale voorzieningen voor het interbibliothecair leenverkeer Cussen de deelnemend e instellingen als subset voor het landelijke IBL.
Op bibliotheek-inhoudelijk gebied is grate aandacht besteed aan een
aantal in samenwerking met andere organisaties opgezet te projecten:
- goede voortgang is geboekt met de in samenwerking met UKB opgezette werkzaamheden om t e komen tot een Nederlandse Basisclassificatie, die zowel dienst zal doen als instrument voor coordinatie van
de collectievorming (UKB) als voor gemeensch appelijke onderwerpsontsluiting (Pica). Het eindresultaat zal naar verwachting in
1989 gereed komen.
- het project in samenwerking met FOBID om te komen tot het r.egelstelsel voor vereenvoudigd catalogiseren van boeken is afge rond. Het regelstelsel zal als appendix onderdeel gaan uitmaken
van de FOBID-regels voor de titelbeschrijving en als minimumnorm
binnen het GGC gelden.
- te semen met een aantal universiteitsbibliotheken, WSF-bibliotheken en de KB is het experiment EIMS opgezet voor het interbibliothecair leenverkeer van monografieen.
- het zg. project 'Losbladigen' ten behoeve van WSF-bibliotheken is
opgezet in samenwerking met het WSF-bureau te Deventer teneinde de
ontsluiting voor losbladige werken, aanwezig in WSF-bibliotheken,
te optimaliseren via een gedrukt overzicht en Micro-OPC-bestanden.
Tezamen met het NBLC en het LBC is een uitvoerige proef uitgevoerd
met een CD-ROM 'Nederlandse Referentiebestanden'. Het project werd
uitgevoerd met steun van het NBBI en de ministeries van O & Wen

wvc.

De doelstelling van de proef was:
Het introduceren van een nieuwe informatietechnologie in het bibliotheeknetwerk en het evalueren van de CD-RCM technologie voor het gebruik in wetenschappelijke, openbare en speciale bibliotheken. Uit
deze algemene doelstelling zijn de volgende concrete subdoelstellingen afgeleid:
- het opdoen van kennis, nodig voor het maken van CD-ROM schijven;
- het aanmaken van een CD-ROM schijf met voor bibliotheken (en hun
gebruikers) interessante informatie;
- het introduceren van een nieuwe vorm van informatietechnologie in
het Nederlandse bibliotheeknetwerk;
- het evalueren van de toepasbaarheid van de CD-RCM technologie voor
het gebruik in bibliotheken.
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Vo o r de inhoud van de CD-ROM werd e n vervolgens criteria opgesteld:
- het bestand moest reeds in ged i gitaliseerde vorm aanwezig zijn;
- de varieteit moest groot zijn (geen overlappingen en bestemd voor
verschillende doelgroepen):
- de in de bestanden opgenomen boeken en tijdschriften zouden zoveel
mogelijk via het interbibliothecair leenverkeer opvraagbaar moeten
zij n;
- het be stand mo e st voor bibli o the ke n en bibliotheekgebruikers nuttige informatie bevatten.
Uiteind e lijk vi e l de keuze op 19 be standen, varierend in grootte van
circa 250 titels tot meer dan 70.000 titels. In totaal zijn op de
disc circa 200.000 titelbeschr i jvingen opgenomen.
De inhoud van de bestanden loopt uiteen van een collectie publikaties van de Wereld Gezondheidsorganisatie tot een collectie publikaties over Dickens of de Personencatalogus van de UB Leiden en een
groot deel van de collectie van de gezamenlijke Nederlandse blindenbibliotheken.
De bestanden zijn kosteloos door bibliotheken en instellingen voor
de CD-ROM ter beschikking gesteld.
De CD-ROM is bij Philips vervaardigd volgens de internationaal geaccepteerde High Sierra standaard.
Als retrieval software voor de CD-ROM is het Micro-OPC pakket van
Pica gekozen. Dit pakket onderging een aantal aanpassingen, zodat
een speciale CD-ROM versie ontstond.
Gedurende een half jaar is de CD-ROM op 48 proefopstellingen gelijktijdig ten behoeve van de evaluatie gebruikt. Alle bibliotheektypen waren in de proef vertegenwoordigd; deelnemers waren PBC's,
bibliotheken met regionale steunfunctie, OB's, UB's, bibliotheken
van bibliotheekacademies, bibliotheken voor blinden en slechtzienden, een ministeriebibliotheek, de bibliotheek van de militaire academie ende Koninklijke Bibliotheek.
Deze deelnemers meldden zich voor het evaluatieproject aan. Doordat
de initiatiefnemers een deel van de kosten van het project voor hun
rekening namen en doordat voor een ander deel subsidie werd verleend, was het mogelijk speler, software, CD-ROM en handleiding tegen een aantrekkelijke prijs aan de deelnemers te leveren.
De evaluatie vond op verschillende tijden en wijzen plaats.
Naast een schriftelijke enquete onder de deelnemers (=bibliotheken)
bij de start van het project werd een schriftelijke enquete tijdens
het project gehouden in de vorm van vragen die na het gebruik van de
CD-ROM door de gebruikers (zowel bibliotheekmedewerkers als -bezoekers) beantwoord moesten worden. Verder zijn opmerkingen verzameld
in de vorm van een logboek <lat door de deelnemers werd bijgehouden
en is een schriftelijke enquete onder de deelnemers na afloop van
het project uitgevoerd.
Ook werden een aantal mondelinge intervieuws met deelnemers afgenomen.
De resultaten zullen in 1989 in een evaluatierapport worden gepubliceerd.
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In 1988 is het tweejarige Ncdlijn-project van start gegaan met
subsidie van het NBBI.
Binnen Nedlijn warden de documentatiewerkzaamheden van een aantal
organisaties en bedrijven samengebundeld tot een database met beschrijvingen van artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.
Informatieleveranciers zijn o.a. NBLC, Hoogovens IJmuiden, KEMA, ECN
en het Bureau Bibliografie voor de Nederlandse sociologie.
Pica en het NBLC zijn de projectuitvoerders waarbij Pica zorgt voor
de technische infrastructuur en het NBLC behalve voor eigen invoer
ook zorgt voor de coordinatie van de invoer van de andere participanten.
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4. Internationale samenwerking

In he t afg e lopen decennium ziJn in Pica-verband resultaten bereikt,
di e int e rn a tionaal gezien een geprofileerde positie voor het Nederl a nds e bibliotheekwezen op het gebied van de bibliotheekautomatisering tot ge volg heeft gehad. Door Pica is ook in 1988 een aantal activiteit e n in internationaal verband uitgevoerd. Daarom wordt hierover in een afzonderlijke paragraaf verslag uitgebracht, waarbij
vo oral wordt ingegaan op de hier bereikte concrete resultaten.
Het in 1987 aangevangen vooronderzoek in opdracht van de EEG naar de
toepasb?arheid van OSI-standaards in bibliotheekomgeving is in 1988
afgerond. Het rapport, dat in samenwerking met mw. Liv Holm (Noorwegen) en Morten Hein (Denemarken) is opgesteld, is aan de Europese
Commissie aangeboden, waar het als een van de voorbereidende stukken
ten beho eve van het EEG-Aktieplan voor bibliotheken in discussie is
genome n. De volgende punten komen aan de orde:
- de betekenis van OSI voor geavanceerde voor het publiek toegankelijke netwerken
- een overzicht van bibliotheektoepassingen waarvoor OSI tot nut kan
zijn
- evaluatie van de belangrijkste OSI-projecten en een beschrijving
van de ervaringen die men tot dusverre met bibliotheeknetwerken
heeft opgedaan (t.w.: LSP, Pica, Bibnett, enz.)
- een bruikbare definitie van een specifieke OSI-applicatielaag ten
behoeve van bibliotheektoepassingen, die in de discussie kan worden ingebracht, waarin:
specificaties van services
specificaties van protocollen
de relatie met de OSI-lagen 4, 5 en met name 6
vereisten voor draadloze verbindingen en overzenden
- opties voor en implicaties van standaardisatie op EEG-niveau
- aanbevelingen voor voortzetting van de werkzaamheden.
In aansluiting hierop zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor
een projectvoorstel aan de EEG voor een experiment, waarin de databanken van drie netwerkorganisaties op bibliotheekgebied aan elkaar
gekoppeld zullen worden ten behoeve van internationaal interbibliothecair leenverkeer. Het projectvoorstel zal in 1989 verder worden
uitgewerkt door Pica, LASER (Engeland) en SUNIST/DBMIST (Frankrijk).
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Ten behoeve van de bevordering van retrospectieve catalogusconversie
door bibliotheken heeft Pica een overeenkomst gesloten met OCLC
(USA) voor het gebruik van deze grote bibliografische databank als
secundaire bron.
Een in 1987 daarvoor opgezet experiment met een aantal bibliotheken
had daartoe voldoende motieven opgeleverd. De procedure is in 1988
in produktie genomen. Het tegenvallende gebruik echter heeft aanleiding gegeven de procedure op het eind van het jaar te evalueren, op
grond waarvan in 1989 verbeteringen zullen worden aangebracht.
Met de Herzog August Bibliothek te Wolfenbiittel (West-Duitsland) is
een samenwerkingsproject voorbereid, waarin ook de Koninklijke Bibliotheek deelneemt, voor een proefaansluiting op het Pica-netwerk,
in eerste instantie ten behoeve van de catalogisering van de grote
Neerlandica-collectie oude drukken in deze bibliotheek. Integratie
met de STCN wordt daarbij voorzien.
Op het gebied van standaardisatie heeft Pica deelgenomen in diverse
internationale commissies:
Pica was vertegenwoordigd in de ISO-werkgroep TC 46/SC4/WG4, die
zich bezig houdt met het opstellen van OSI-standaards voor bi~liotheektoepassingen en de RARE-werkgroep WGS voor OSI/Virtual Terminal
toepassingen.
Pica was vertegenwoordigd in een IFLA-werkgroep, die de regels
opstelde voor het beschrijven van computer files, de International
Standard Description: Computer Files (ISBD-CF). De in 1987 aangevangen werkzaamheden werden in 1988 met een 'final draft', die naar
verwachting in 1989 definitief zal worden vastgesteld, afgerond.
In verband met LIBER is een grote bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van Library Bibliographic Networks in Europe: a LIBER
directory, een actueel overzicht van meer dan 30 bestaande, geautomatiseerde bibliotheeknetwerken in Europa.
Tevens is actief geparticipeerd in de Working Party on Retrospective Cataloguing, een door de Raad van Europa bijeengeroepen groep Europese deskundigen, die tot taak had een 'Draft recommendation and
technical report on retrospective conversion of library catalogues
to machine-readable form' op te stellen.
De hieraan verbonden werkzaamheden zullen in 1989 worden afgerond.
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5. Gebruik van databases en systemen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de statistiek over
1988 en daar waar dat relevant is wordt een vergelijking gemaakt met
eerdere jaren. Tevens wordt een overzicht gegeven van de statistische gegevens over de centrale Pica-database (GGC).
GGC-systeem

In totaal werden 940.435 (in 1987: 865.897) publikaties via het Pica
Catalogiseersysteem verwerkt met in totaal 1.103.228 (in 1987:
983.158) exemplaren.
Het grootste aantal publikaties werd door de UB Groningen gecatalogiseerd met in de maand oktober een record aantal van 12.835 titels
(16.798 exemplaren).
Door de PB Friesland werden 94.653 publikaties (112.066 exemplaren)
beschreven en de KU Nijmegen namer 74.462 (84.417 exemplaren) voor
zijn rekening.
Uitgesplitst naar soort ontlenen betekent dit voor 1988:
- ontleend van nationale bibliografieen (Library of Congress,
Deutsche Bibliothek, Nederlandse Bibliografie, British National
Bibliography): 17% van de verwerkte exemplaren.
ontleend via kopie: 25% van de verwerkte exemplaren.
ontleend via in gebruik nemen van online ingevoerde beschrijvingen
van GGC-deelnemers: 35% van de verwerkte exemplaren.
Het totale ontleningspercentage bedraagt 81,8% (in 1987: 80,0%).
Dit betekent dat 8 van de 10 publikaties die via het catalogiseersysteem verwerkt worden niet meer door de instellingen zelf
ingevoerd behoefden te worden. Slechts in 18% van de gevallen was
het nodig een bibliografische beschrijving zelf online in te voeren.
Een analyse van de cijfers betreffende het gebruik van de GGCzoeksleutels leert dat de combinatiesleutel opgebouwd uit de titel
en de auteursnaam veruit (48%) het meest gebruikt worden .
Zoeken via Pica-produktienummer is ook populair (24%), op de derde
plaats gevolgd door de ISBN-sleutel (9%) . Opvallend is het toenemend
gebruik van de sleutel die alleen bestaat uit de auteursnaam (8%) .
In de meeste gevallen verloopt het zoeken efficient: 64% van de
zoekacties levert 1 treffer op. Slechts in een klein aantal gevallen
(0,7%) worden teveel, meer dan 300, treffers gevonden.
Uiteraard kan hieruit geen conclusie getrokken worden ten aanzien
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van het zoekresultaat: 2 van de 3 zoekacties brengen de gebruiker
direkt bij een beschrijving. Of dit echter de gezochte beschrijving
is, kan uit de cijfers niet warden afgeleid.
Andersom is het percentage zoekacties die meer dan 300 treffers opleveren vrij klein, maar voor het zoeken naar publikaties met nietdiscriminerende zoektermen is <lat toch een probleem.
Naast catalogiseren werd het GGC-systeem ook gebruikt voor daarmee
samenhangende aktiviteiten. Om enkele cijfers te noemen:
- 31.685 beschrijvingen werden via de download-presentatie overgeheveld naar een pc voor verder gebruik met het Micro-OPC software
pakket.
gebruikers stuurden 16.112 berichten via de Pica-mailfunktie
via de thesaurusfunktie werden 130.467 nieuwe termen ingevoerd in
algemene en/of lokale thesauri.
Enkele andere systeemcijfers over 1988:
- het GGC-systeem was 99,7% van de geplande tijd beschikbaar
- de gemiddelde interne responstijd bedroeg 0,96 seconden (CPU-tijd,
datatransmissietijd niet meegerekend)
- gemiddeld aantal transacties (een transactie is gedefinieerd als
een ENTER-commando tot en met het daaropvolgende systeemantwoord):
93.265 per dag over het gehele jaar.
Op 25 november 1988 werd door het GIP-Bureau van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de 5 miljoenste titelbeschrijving in de
centrale GGC-database ingevoerd.
Per 31 december 1988 bevatte de totale database 5.063.252 beschrijvingen (meetpunt: 1 beschrijving = 1 toegekend Pica-produktienummer).
In de top 100 van in gebruik genomen titels blijken vooral veel Nederlandse tijdschriften, naslagwerken en woordenboeken voor te komen. Zo blijkt, dat de woordenboeken van Van Dale, de diverse naslagwerken en tijdschriften op het gebied van bibliotheek en documentatie, zoals Open, Documentaire Informatica, Bibliotheek en Samenleving en verder de meer algemene tijdschriften als Intermediair
en de Consumentengids bij zeer veel Pica-bibliotheken in de collectie zijn opgenomen.
Een frequentieverdeling naar materiaalsoort levert het volgende
beeld op:
boekmaterialen (boeken, tijdschriften, artikelen)
AV-materialen
brieven
geluidsdragers
kartografische materialen
bladmuziek
overig
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94,2%
0,5%
3,5%
0,5%
0,8%
0, 1%
0,4%

NCC-periodieken

In 1988 zijn voor tijdschriften 294.878 aanvragen ingediend. Het totaal aantal gevormde sets (resultaat van de zoekacties) bedroeg
429.707. Dat levert een zoekefficientie van gemiddeld 1.46 zoekactie
per aanvraag op.
Tot september 1988 (het oude systeem) was deze zoekefficientie gemiddeld 1.51. Vanaf september (het nieuwe systeem) is deze verbeterd
tot 1.35.
De range van de zoekefficientie heeft als uiterste grenzen: 24.2 en
0. 70. In het eerste geval wordt de NCC-database waarschijnlijk vooral als bibliografische database gebruikt. In het tweede geval warden
vaak meerdere aanvragen uit eenzelfde tijdschrift aangevraagd.
Het volgende overzicht biedt een weergave van het gebruik van dit
systeem:
Totaal aantal ingediende aanvragen:

0ude systeem

Nieuwe systeem

Totaal

195.913

98.965

294.878 (100%)

Totaal aantal positief gehonoreerde aanvragen:

0ude systeem

Nieuwe systeem

Totaal

177. 968

83.986

261. 954 (89%)

Totaal aantal gemaaktse sets:

0ude systeem

Nieuwe systeem

Totaal

295.010

134. 697

429.707

Verhouding geslaagde zoekacties

ingediende aanvragen:

0ude systeem

Nieuwe systeem

Totaal

1.51

1.36

1.46

Range verhouding geslaagde zoekacties - ingediende aanvragen:

Hoogste: 24.21
Laagste: 0.70
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Ingediende aanvragen - Pcriodieken

(totaal: 294.878 = 100%)
Centrale catalogi en de KNAW:

58.318 (19,8%)

Universiteitsbibliotheken:

92.193 (31,3%)

WSF-bibliotheken:

9.220 ( 3,1%)

Overheidsbibliotheken

2.168 ( 0,7%)

Bedrijfsbibliotheken
(meer dan 1.000 ingediende aanvragen)

95.138 (32,3%)

Overige bibliotheken

37.841 (12,8%)

Positief gehonoreerde aanvragen

(totaal 261.954 = 100%)
145.000 (55,7%)

Centrale catalogi en de KNAW:

99.436 (37,9%)

Universiteitsbibliotheken:
WSF-bibliotheken:

1.637 ( 0,6%)

Overheidsbibliotheken:

1.586

0,6%)

11.594

4,4%)

Bedrijfsbibliotheken:
(meer dan 100 beantwoorde aanvragen)

1.901 ( 0.7%)

Overige bibliotheken:
Online Retrieval Systeem

In de statistiek van het gebruik van het ORS-systeem moeten de gegevens met voorzichtigheid worden gehanteerd. De cijfers worden sterk
beinvloed door proefperiodes voor beschikbaarstelling van bestanden
en door diverse prijsmaatregelen (gratis aanbiedingen, gesubsidieerde aanbiedingen). Zo was het gebruik van TACO in 1986 en 1987 grotendeels gratis, NESTOR is voor de periode 1987-1989 gratis en AVM
was in 1987 voor een grote gebruikersgroep gratis.
Het overzicht over het ORS-gebruik laat zich met dit voorbehoud uit
de volgende cijfers aflezen, waarbij de doorgetrokken streep aangeeft vanaf welk jaar een bestand een vol jaar beschikbaar was.
TACO was in 1986 beschikbaar, gevolgd medio dat jaar door GLIN en
AVM; BNTL, VAKBIB, STCN en NESTOR volgden in het 3e en 4e kwartaal
van 1987 en TACO-ARCHIEF en TACO-LITERAIR in september 1988.
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Overzicht ORS-gebruik over 1986-1988
Bes tand

1986
presentatie

zoek

tijd

25.590

9.838

107.750

3.147
1.451

201
424

7.500
7.500

Totaal

30.188

11. 463

122.886

Be stand

1987

TACO
GLIN
AVM
BNTL
VAKBIB
STCN
NESTOR
TACO ARCHIEF
TACO LITERAIR

TACO
GLIN
AVM
BNTL
VAKBIB
STCN
NESTOR
TACO ARCHIEF
TACO LITERAIR
Totaal

Zoek

present a tie

tijd

45.632
1. 7 27
1. 7 76

95.336
2.363
3. 822

219.711
5.558
5. 933

1.926
2.226
534
451

5.721
7.914
913
546

9.504
11. 218
1.920
2.040

--------------------------------------------

54.272
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-------

-------

116.615

255.884

1988

Bestand

zoek
TACO
GLIN
AVM
BNTL
VAKBIB
STCN
NESTOR
TACO ARCHIEF
TACO LITERAIR
Totaal

presentatie

tijd

32,649
1,378
1.036
4. 075
4. 055
2.099
2. 963

85.469
3.395
3. 198
12.297
14. 7 so
2.125
3. 4 76

214.885
5,330
4.323
15.679
17,290
6,028
14. 906

2. 209
1,008

5.680
2. 313

8.493
3.872

-------------------------------------------51.472

-------

--------

132. 703

290. 7 76

Een nadere beschouwing van de ORS-cijfers leert het volgende. Wanneer een zoekactie en een presentatie afzonderlijk als transactie
worden gedefinieerd - bijvoorbeeld: 2 zoekacties en 4 presentaties
is samen 6 transacties - blijkt dat ORS groeit van ca. 42,000.
transacties met 3 bestanden in 1986, via ca. 171.000 transacties met
7 bestanden in 1987, naar ca. 184.000 transacties met 9 bestanden in
1988.
ORS-transacties 1986 - 1988

1986

51,651 transacties

1987

170.887 transacties

1988

184.175 transacties

Hoewel het totale volume dus groeit, geldt dat niet voor alle bestanden. TACO (de drie bestanden samen) genereerde in 1988 ca. 10%
minder transacties dan in 1987. Vooral het aantal zoekacties in TACO
daalde sterk. De vermoedelijke oorzaak is het feit dat het gebruik
van TACO vanaf 1 januari 1988 niet meer gratis is,
Ook het gemiddelde aantal transacties per bestand daalde in 1988 ten
opzichte van 1987 (van ca. 24,000 naar 20,000). Echte tendensen kunnen echter nog niet worden vastgesteld, aangezien de meeste bestanden in 1988 pas voor het eerst een vol jaar in produktie waren en
vergelijken met vorige jaren dus niet relevant is.
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6. Ontwikkeling

Op het gebied van de ontwikkeling van systemen en systeemverbeteringen zijn in 1988 een aantal belangrijke activiteiten uitgevoerd.
In het kader van de voorbereiding van het Pica Beleidsplan is een
vooronderzoek gedaan naar de wijze waarop het technisch concept van
het Pica-netwerk voor de jaren '90 zich zou kunnen ontwikkelen,
waarbij een zo groot mogelijk gebruik gemaakt wordt van nieuwe
technologieen en waarbij de integratiegedachte tussen diverse onderdelen van het Pica-netwerk centraal staat.
De eind 1987 gerealiseerde overgang van het NCC/IBL-systeem voor periodieken, dat nog draaide op DEC-apparatuur, naar de centrale TANDEM configuratie is in 1988 operationeel geworden.
Met deze implementatie kwam tevens een nieuwe voorziening voor de
beheersing van de opgeslagen informatie ter beschikking voor deafdeling CCP van de KB, waardoor mutaties in de bibliografische beschrijving van tijdschrifttitels automatisch aan deze afdeling
gesignaleerd worden.
In het GGC kwamen onder meer de volgende nieuwe faciliteiten beschikbaar:
- exemplaar bewerkingsprocedure voor bibliotheken met Locale
Pica-systemen;
- OCLC-retroprocedure;
- thesaurusfaciliteiten ten behoeve van de Nederlandse
Basisclassificatie en Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting;
- aanpassingen ten behoeve van het systeemgebruik door musea;
- de offline-uitvoerfaciliteit is aangepast, vooral ten
behoeve van LIDIA, BNTL en boekprogrammatuur voor de KB;
- vernieuwing en verbetering van het statistiekprogramma.
Ook in 1988 is door Pica op een aantal fronten gewerkt aan het realiseren van NBLC-(deel)projekten. Daarbij zijn in 1988 belangrijke
doelstellingen gerealiseerd. Om de belangrijkste te noemen: de opname van alle LIDIA-titels in de GGC-database, de overgang van LIDIAuitvoer van TEXOM naar Pica, de opbouw van de ORS-bestanden voor VE
en Info-AVM,
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In de sfeer van hardware-voorzieningen is gereed gekomen een nieuwe
clustercontroller in combinatie met een werkstation op personal computer-apparatuur (Atari en MS-DOS).
Ten behoeve van ORS zijn vooral de verbeteringen ten behoeve van indexering gerealiseerd (basic index), waardoor de zoekmogelijkheden
voor gebruikers sterk verbeterd zijn.
De conversie van de locale bibliotheeksystemen van PDP- naar VAX-apparatuur, die in 1987 was aangevangen, is volgens planning media
1988 gereed gekomen. In 1988 zijn alle locale systemen met uitzondering van <lat van de KB gemigreerd. Voor het systeem van de Theologische Universiteit Kampen is in samenhang met de installatie van
een LBS tevens de eerste GGC-aansluiting gerealiseerd via het OSIVirtual Terminal Protocol.
Het merendeel van de systeemontwikkeling in LBS vond plaats in de
acquisitiemodule en betrof voornamelijk zaken die bij de eerste oplevering in 1987 wel voorzien maar nog niet gereed waren:
- statistische overzichten
- financiele verslaglegging
- invoer van bestelopdrachten (desiderata)
verwerking van bestelopdrachten (omzetten in bestellingen)
- uitbreiding van de abonnementen-registratie
Naast kleine verbeteringen in het gebruikersinterface van de OPC
werd hier de meeste ontwikkeling besteed aan het beter afstemmen van
de locale en centrale database. Zo werd het mogelijk om titels en
exemplaren die in het GGC warden verwijderd, automatisch uit de locale database te verwijderen.
Op het
versie
tering
pakket
nomen.

gebied van personal computer-toepassingen kwam een nieuwe
van het Micro-OPC-pakket gereed met ais belangrijkste verbeeen printfunctie, die ervoor zorgt <lat het gebruik van het
als online catalogus van kleine bibliotheken sterk is toege-
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7. Gebruikersoverleg en voorlichting

In 1988 is de GGC-Gebruikersraad 3 maal bijeengeweest. De volgende
punten waren de belangrijkste punten van overleg:
- problematiek rond het gebruik van de meest bekende/meest complete
naamsvorm van auteurs. Dit probleem werd niet opgelost.
- nieuwe datastructuur van de persoonsnamenthesaurus. Het voorstel
is goedgekeurd.
- tussen- en eindrapport van de Commissie voor Vereenvoudigd Catalogiseren.
- richtlijnen voor onderdeelbeschrijvingen. Het ontbreken van FOBIDregels op dit gebied bemoeilijken het bereiken van overeenstemming. Een definitieve versie kon in 1988 niet worden vastgesteld.
- problematiek rond mutatie- en kwaliteitsbewaking van
tijdschrifttitels. Na enige commotie veroorzaakt door een te rigoreuze controle van het systeem is een in de praktijk bevredigend
werkende oplossing gevonden.
Ten behoeve van de GGC-Gebruikersraad werd door de Werkgroep Thesaurus een rapport opgesteld met een formaatbeschrijving voor een nieuwe thesaurusstructuur. De Werkgroep CCP-mutatiebescherming gaf aanbevelingen voor een aantal technische voorzieningen ten behoeve van
de CCP. De Werkgroep Instituten gaf aanbevelingen voor mutatiebescherming op exemplaarniveau in verband met de rechtstreekse
aansluiting van universitaire instituten op het GGC.
De Gebruikersraad LBS kwam 4 maal bijeen. Hier waren de belangrijkste agendapunten:
- bespreking van het ontwerp van een leenfunktie in de OPC, die het
mogelijk moet maken dat de eindgebruiker zelf een aanvraag voor
een boek uit een gesloten magazijn en een reservering kan invoeren.
- rapport van de Werkgroep Instituten en de daarin opgenomen specificaties voor decentraal bestellen en invoer en verwerking van bestelopdrachten (desiderata).
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rapport van BAZIS over de ontwikkelingen in BOS, met name op het
gebied van datacommunicatie.
bespreking van het ontwerp voor invoer en raadpleging van community information als aparte module van het LBS.
- bespreking van voorstellen voor verbetering van de abonnementenregistratie.
De Gebruikersraad ORS kwam 6 maal bijeen. De belangrijkste agendapunten waren:
- verbetering presentatie
- verbetering printfaciliteiten
- basic index
- speciale indexvoorzieningen voor systematische codes
In 1988 werd vier keer een cursusweek georganiseerd die evenals het
vorige jaar druk bezocht werden.
Daarnaast werd door het grote aantal nieuwe GGC-deelnemers en nieuwe
LBS-bibliotheken zeer veel tijd besteed aan opleiding in het gebruik
van GGC en LBS.
Voorts werden de ongeveer 250 bibliotheken die z1Jn aangesloten op
het NCC/IBL-systeem via een aantal voorlichtings- en discussie-bijeenkomsten op de hoogte gesteld van en bekend gemaakt met het nieuwe
IBL-systeem.
Ook in het kader van ElMS werden de betrokken bibliotheekmedewerkers
opgeleid in het gebruik van het systeem.
Tenslotte heeft Pica in 1988 een groot aantal demonstraties en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd of aan algemene bijeenkomsten,
zoals de eerste Online Konferentie Nederland, deelgenomen.
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8. Huisvesting

Sinds de oprichting van het Pica-Bureau in 1976 is huisvesting verzorgd door de Koninklijke Bibliotheek, eerst aan de Lange Voorhout,
vanaf 1 januari 1982 aan de Prins Willem Alexanderhof te Den Haag.
Bij het betrekken van de voor Pica gereserveerde kantoorruimte in
het nieuwe gebouw van de Koninklijke Bibliotheek beschikte Pica over
ca. 30 formatieplaatsen. Sindsdien breidde de formatie zich uit naar
SO. Voor verdere uitbreiding binnen het gebouw bleken, na een tussentijdse provisorische in gebruikname van een stuk van het KB-magazijn, onvoldoende mogelijkheden. In december 1987 werd de
huisvestingsproblematiek om verschillende redenen urgent. Met de directeur van de centrale ontwikkel- en ondersteuningsgroep Ziek~nhuis
Informatiesysteem, de Stichting BAZIS, met wie Pica al jarenlang samenwerkte ten behoeve van systeemsoftware en waarvan bekend was dat
ook daar huisvestingsproblemen waren, was de informele afspraak bij
eventuele herhuisvesting de mogelijkheid van een gezamenlijke actie
te overwegen. BAZIS bleek een optie te hebben genomen op een stuk
terrein aan de Schipholweg te Leiden. Besloten werd met spoed de mogelijkheden tot gezamenlijke nieuwbouw op die plaats te onderzoeken.
Het tempo, waarin de nieuwe huisvesting waartoe in januari besloten
werk, tot stand gekomen is, laat zich uit de volgende data afleiden:
19 januari
11 maart
8 april
12 oktober
18 december
20-24 december
13-16
januari 1989
2 maart 1989

principe-besluit Pica en BAZIS,
ondertekening van contracten met de gemeente
Leiden, de projectontwikkelaar Eurocommerce B.V.
en tussen Pica en BAZIS.
aanvang bouw, eerste paal.
de hoogste top in de bouw wordt bereikt.
nieuwbouw gereed. Eerste oplevering.
BAZIS betrekt het gebouw.
Pica betrekt het gebouw.
officiele opening namens de minister van O & W.

In 1988 is een grote inspanning verricht ter voorbereiding van de
verhuizing van de centrale systemen en verandering van het datacommunicatienetwerk van Den Haag naar Leiden.
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9. Personeel

Op 31 december 1988 waren 49 medewerkers (34 mannen en 15 vrouwen)
in dienst van het Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica (per
31 december 1987: 48: 35 mannen en 13 vrouwen). Aan 4 medewerkers
werd eervol ontslag verleend, 5 nieuwe medewerkers werden aangesteld.
Gedurende het verslagjaar waren 44 medewerkers (14 vrouwen en 30
mannen) in dienst van de Stichting. Aan de overgang van 5 medewerkers (1 vrouw en 4 mannen), in dienst van de Koninklijke Bibliotheek, kon gedurende het verslagjaar geen uitvoering gegeven worden.
De overgang naar een dienstverband bij de Stichting is voor deze medewerkers per 1 januari 1989 gerealiseerd.
Tevens was een medewerker aangesteld in het kader van de regeling
tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst.
De 50 medewerkers die gedurende 1988 in dienst van Pica waren, beschikten met elkaar over 12.009 werkdagen, waarvan er 373 in verband
met ziekte en 120 in verband met zwangerschap- en bevalling werden
verzuimd. Het Pica-ziekteverzuim bedroeg in 1988 derhalve 3,11%. Het
ziekteverzuim van de mannelijke medewerkers bedroeg 2,36% en van de
vrouwelijke medewerkers 4,91%.
De gemiddelde leeftijd van de Pica-medewerkers bedroeg per 31 december 1988 32,5 jaren.
Op 8 februari 1988 heeft de verkiezing van de !eden van de eerste
Pica-Ondernemingsraad plaatsgevonden. De samenstelling was voor de
duur van twee jaar:
mw. F.J.G. van Bohemen, voorzitter
C. Buys
Dr. H. van der Wal, secretaris
De heer Buys heeft zich in september laten vervangen door mw. G.
Schindeler.
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De directie voerde 4 maal overleg met de Ondernemingsraad, waarbij
de volgende punten aan de orde kwamen:
- huisvesting (verhuizing en nieuwbouw)
- arbeidsvoorwaarden
- ATV

-

beoordeling
wervings- en aanstellingsbeleid
pensioenen en het vaststellen van een pensioenreglement
beloningssysteem c.q. salarisvaststelling
5 personeelsleden Pica in dienst van de KB
financieel jaarverslag
Pica-beleidsplan.

Een en antler heeft geresulteerd in de vaststelling van een beoordelingsprocedure en een nieuwe flexibelere ATV-regeling.
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1 0. Jaarrekening
Balans per 31 december 1988

31-12-1987
f

f

f

f

HATERIELE VASTE ACTIVA:
Apparatuur en know-how
Gebouw

p.m

p.m

10.014. 5 70

Ontwikkelapparatuur locale
bibliotheeksystemen

85.024

106.280

Auto's

23. 2 16

40 .629
10.122.810

146. 9 09

VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraad apparatuur

65.314

72.586

2.111.837

(2.648.986
I
I
54.194
I
(3.984.227

Vorderingen:
- vorderingen
- overlopende activa
Liquide middelen

322.822
2.586.396
5.086.369

,---------

'

I
15. 209. 179 I
I
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6.759.993
6.906.902

31 - 12 - 1987
f

EIGEN VERMOGEN:
Reserves
Batig saldo lopend
boekj aar

3.817.613

750. 530

VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE SCHULD
KORTLOPENDE SCHULDEN:
Middelen ter beschikking
van derden
Schulden aan leveranciers
Overlopende passiva

2.256.365

14 7. 585
1.874.237

f

f
f
I
I
I
13-434.294
I
I
I 676.519
1--------4. 568. l 43 I
4.110.813
I
I
1.362.8491
1.158.757
I
5.000.0001
I
I
I
I 403.492
I
I
71 .561
I
I
11.162.279

J--------4.278.187 I
I
I
----------1
15.209. 179 I

==========1
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1.637.332

6.906 .9 02

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1988

1987
f
3,623,411

f
3,272,316

1.030. 712

987,222

ALGEMENE KOSTEN

368.670

369.410

ONVOORZIEN

319.252

185.874

OVERIGE LASTEN

126.784

58,598

TOEVOEGING ENTREEGELDEN AAN
EIGEN VERMOGEN

263.800

233. 500

BATIG SALDO TER BESTEMHING
DOOR HET BESTUUR

750,530

676.519

6,483.159

5,783.439

PERSONEELSKOSTEN
SYSTEEMONTWIKKELING EN
ONDERHOUD APPARATUUR
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1987

---------BIJDRAGEN VAN LEDEN:
- contributies

f
1.502.000

f

f
1.427.000

- personeelskosten

520.800

606.646

- exploitatie locale
bibliotheeksystemen

689.817

592. 701

--------2.712.617

----------

2.626.347

----------

BIJDRAGEN VAN NIET-LEDEN:
- exploitatie locale bibliotheeksystemen
- volgens tarief

159.317
1. 659. 569

1.701.637

- Nederlandse Centrale Catalogus

671.486

753.417

- projectontwikkeling

411.158

84.921

- hostactiviteiten

532. 486

120.000
3.434.016

2.659.975

263.800

233.500

RENTE

42. 264

201.476

OVERIGE BATEN

30.462

62.141

6.483.159

5.783.439

ENTREEGELDEN
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11. Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1988 van de Stichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica, gevestigd te 's-Gravenhage, gecontroleerd.
Op grond van ons onderzoek ziJn wij van oordeel, dat de in dit
verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1988 en van
de financiele uitkomsten over 1988.

MORET & LIMPERG

's-Gravenhage, 12 mei 1989
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12. Toelichting op de jaarrekening 1989

Toelichting op de balans
Vaarderingsgrondslagen

De in de balans vennelde activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
De post apparatuur en know-how heeft betrekking op apparatuur en het
verzamelen van know-how, gefinancierd door de rijksoverheid en de
deelnemers aan het Samenwerkingsverband welke zijn gewaardeerd op
nihil.
Het gebouw wordt in 1989 in gebruik genomen en zal in 30 jaar worden
afgeschreven.
De post ontwikkelapparatuur locale bibliotheeksystemen heeft betrekking op apparatuur waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. De
afschrijving vindt plaats in 5 jaar. De afschrijvingstermijn voor de
auto's bedraagt 3 jaar. De voorraad apparatuur is opgenomen tegen de
aanschafprijs.
De voorzieningen zijn gevormd uit ontvangen subsidies en bijdragen
of uit de bestemming van batige saldi van voorgaande jaren. Zij dienen te worden aangewend voor specifiek aangegeven doeleinden.
De langlopende schuld heeft een looptijd van 20 jaar. Het rentepercentage bedraag 7 1/8 %. Als zekerheid voor deze lening is het recht
van hypotheek verstrekt op het kantoorpand te Leiden, terwijl tevens
cessie van boekvorderingen heeft plaatsgevonden.
De middelen ter beschikking van derden hebben betrekking op voorontvangen gelden voor bepaalde projecten ten behoeve van derden. De
beschikkingsbevoegdheid ter zake ligt niet bij de stichting.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Over 1987 was de jaarrekening afgeslaten met een batig salda van
f 676.519,=. Het bestuur hecft besloten dit saldo als valgt aan te
wenden:
f

- vanning van e en vaarziening vaar
verhuis- en inrichtingskasten
nieuwe kanta a rpand
- toevaeging aan de vaarziening vaor
het apstellen en uitwerken van
cen 'Pica-same nwerkingsprogramma'
- vanning vaarziening vaar waardevastheid persioenen
- toevaeging aan de algemene reserve

300.000,-200.000,-57.000,-119. 519 ,-676. 519 ,--

De bestemming van dit batig salda is in de jaarrekening 1988 verwerkt.
Indien de baten over 1988 naar herkamst worden gespecificeerd,is de
valgende opstelling te geven (x f 1.000):

1987

1988
%

%

1.803

27,8

1. 763

30,5

Kaninklijke Bibliotheek

636

9,8

660

11,4

Ministerie van Onderwij s
en Wetenschappen

315

4,9

415

7,2

Nederlandse Centrale Catalogus

671

10,3

753

13,0

H.B.O.-instellingen

231

3,6

110

1, 9

Openbare bibliotheken
(incl. NBLC en Landelijke
Bibliotheekcentrale)

1. 5 76

24,3

1.516

26,2

Overigen

1. 2 51

19,3

566

9,8

6.483

100,0

5.783

100,0

Universiteiten
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Bijlage A: Organisatiestructuur Pica
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Bijlage B: Bestuur en directie

Per 31 december 1988 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dr M.A. Kooyman, voorzitter
Benoemd door de ministers van O & Wen van WVC tot 1 maart 1992.
P.J.Th. Schoots, vice-voorzitter
Benoemd door NBLC tot 1 januari 1992,
Mr A.P. van der Kooi, secretaris
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica.
Dr J.L.M. van Dijk
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari 1990.
Ors J.J.M. van Gent
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari 1991.
G. de Rooij
Benoemd door NBLC tot 1 januari 1990,
Mr G.G.A.M, Pijnenborg
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari 1992.
D, Reumer
benoemd door NBLC tot 1 januari 1991.
Dr R.L, Schuursma
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari 1992,
Per 31 december 1988 was de directie van de Stichting als volgt samengesteld:
Ing. L, Costers, directeur
Ors A.G,J,M, Bossers, adjunct-directeur
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Bijlage C: Raad van Deelnemers

Overeenkamstig de statuten van Pica is in 1986 een Raad van Deelnemers apgcricht, die per 31 december 1988 als valgt was samengesteld:
Kaninklijke Bibliatheek:
mr A.P. van der Kaai, directeur ad interim
Rijksuniversiteit Leiden:
drs C.Th.J. Klijs, anderbibliathecaris
Rijksuniversiteit Groningen:
dr A.C. Klugkist, onderbibliothecaris
Rijksuniversiteit Limburg:
J.D. Gilbert, M.A., adjunct-bibliothecaris
Erasmus Universiteit Rotterdam:
drs W.S.L.M. van Egeraat, directie-lid
Katholieke Universiteit Nijmegen:
mr G.G.A.M. Pijnenborg, bibliothecaris
Katholieke Universiteit Brabant:
mr J.P.J. Geleynse, adjunct-bibliothecaris beheer
Vrije Universiteit Amsterdam:
dr J.H. de Swart, bibliothecaris
Rijksuniversiteit Utrecht:
drs P. Vellekoop, bibliothecaris
Provinciale Bibliotheek Friesland:
mevrouw drs F.E. de Nie, bibliothecaris
Stads- of Atheneumbibliotheek Deventer:
drs J.C. Bedaux, bibliothecaris
Gemeentebibliotheek Rotterdam:
A.J. Kamp, adjunct-directeur
Openbare Bibliotheek Amsterdam:
P. den Hoed, adjunct-directeur
Openbare Bibliotheek Den Haag:
mevrauw J.M. Roos, sectiehoofd toelevering
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Zeeuwsc Bibliotheek:
drs A.J. de Visser, directeur
Openbare Bibliotheek Groningen:
C. Wiersma, adjunct-directeur
Openbare Bibliotheek Tilburg:
H. Ewoldt, directeur
Stadsbibliotheek Maastricht:
A.H. Scheyven, directeur
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum:
E. Duijker, adjunct-directeur centrale dienstverlening
Centraal Bureau voor de Statistiek:
dr Th. Vreugdenhil, hoofd afdeling Bibli otheek en Documentatie
Vredespal eis :
drs J.C. Schalekamp, bibliothecaris
Nedcrlands Centrum voor Rechthistorische Documentatie:
mevrouw mr M.A. Becker-Moelands, directeur
Stichting Bibliotheek en Documentatie Academies:
drs J.J.M. Tindemans
Bureau STCN:
dr J.A. Gruys, hoofd
MEMO Media Marketingorganisatie:
S.P.J. Gelijsteen
Stadsbibliotheek Haarlem:
mevrouw A.J. Donkers, directeur
Openbare Bibliotheek Utrecht:
M, van der Meer
Ministeri e van Justitie:
mevrouw E. van Zelst, hoofd Bidoc
Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonderwijs:
drs C. Dietvorst, voorzitter pilot-project
Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek:
mevrouw drs M.S. Geesink, directeur
Bibliotheek Arnhem:
A.J. Hovy, directeur.
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Samenwerkingsverband Nederlandse Centrale Catalogus:
drs J.M. Schippers, voorzitter
Universiteit Twente:
dr G.A.J.S. van Marle, bibliothecaris
Koninklijke Militaire Academie/
Koninklijk Instituut voor de Marine:
mevrouw drs G. Veldman, bibliothecaris
Universiteit van Amsterdam:
drs N.P. van den Berg
Provinciale Bibliotheekcentrale Groningen:
E.M. Munstra, rayondirecteur
Openbare Bibliotheek Hoogezand/Sappemeer:
mevrouw A.G. Weerts, directie-assistent
Nieuwe lerarenopleiding Ubbo Emmius Groningen:
mevrouw H. Hoekstra, hoofd bibliotheek
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen:
mr H.H. van der Neut, hoofd hoofdafdeling Bibliotheek en Documentat ie
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde:
drs P. Sutikno, bibliothecaris
Theologische Universiteit Kampen:
Veenendaal, hoofd van het bureau

w.c.

Provincie Overijssel:
B. Kiestra, B.A., M.L.S., bibliothecaris
Maritiem Museum:
H.A. Koops, directeur
Sociaal-Wetenschappelijk Informatie- en Documentatiecentrum:
Dr A.F. Marks, directeur
Hogeschool Interstudie:
W. van Pelt, hoofd CDM
Hogeschool Katholieke Leergangen:
drs W.P.J.G. de Boer, lid College van Bestuur
Op 10 februari 1989 vond de derde vergadering plaats onder voorzitterschap van dr M.A. Kooyman.
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Bijlage D: Gebruikersraden

GGC-Gebruikersraad

Afrika Studiecentrum

J. van der Meulen

Algemene Hogeschool Amsterdam

mevrouw P.M. van BladerenVie tor

Audiovisueel Archief

mevrouw G. Oosterbaan

Bureau voor de Bibliografie
van de Neerlandistiek

P. Doorenbosch

Bibliotheek Arnhem

R. den Hengst
mevrouw R. Stempher-Lodewijk

Bibliotheek Provincie
Overij ssel

B. Kiestra

Bibliotheek CBS

A.M.M. van Leusden
mevrouw P.J. Soudijn

Centrale Technische Catalogus

mevrouw C. Belder

DNPP

mevrouw I. Noomen

Dow Chemical

mevrouw L. Stockman

Erasmus Universiteit Rotterdam

E. Goldman

Medische Bibliotheek EUR

mevrouw A.S. Tjiam

Gemeente Bibliotheek Rotterdam

mevrouw E.T. van der Kamp
mevrouw M. Klein

Haagse Hogeschool

J. Companj en

Hogeschool West Brabant

w.

Koninklijk Instituut voor de
Marine

s.n.

Koninklijke Militaire Akademie

mevrouw G. Veldman

Katholieke Universiteit Brabant

mevrouw E. Taylor
A,J,M, Ligtenberg
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Ligtvoet
Elphick

Katholieke Universiteit Nijmegen

A.J.M. Dobbelaer

Koninklijke Bibliotheek

G.J.M. Jacobs
mevrouw M.A.C. HulsingRonteltap
C. van den Berg

MEMO Me dia Marketing
Maritiem Museum Prins Hendrik

E.A. de Vries

Ministerie van O&W

J.B.J. van den Beld

Ministerie van Justitie

mevrouw Th. van DijkElshoud

NBLC

W. van Stiphout
mevrouw F.A.J.M. KosterLinssen

NBLC-Alme re

B. Schipper
G. Hagen

Nederlands Centrum voor
Rechtshistorische Documentatie

mevrouw M.A. BeckerMoelands

OB Utrecht

mevrouw T. Esselink

OB 's-Gravenhage

mevrouw J.M. Heijmenvan Domme len
mevrouw M.C. Somers

OB Amsterdam

mevrouw E.A.C. Klaassen
P. van Otegem

OB Groningen

mevrouw T. LekkerkerkerSlim
E.J. Heij

OB Hoogezand

mevrouw M.S. Hovius-Huygens

OB Tilburg

C. van Poppel
mevrouw P. Nass

PBC Groningen

N. Kruit

PB Friesland

mevrou w G. Dam

Rijkshogeschool Groningen

mevrouw A.M, Ferrari
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Rijkshogeschool IJsselland

mevrouw G. Krooshof
mevrouw I. Goes

Rijkshogeschool Maastricht

J.N.J.M. Lamerichs

RU Groningen

E.M.J. Braams
mevrouw H. Oostergetel

RU Leiden

J. J • K. Fuchs

RU Limburg

H.J.J.H. van der Pool
H. Bemer

RU Utrecht

G.N. van Heeswijk
G.A.A. Baltussen

Bureau STCN

J. A. Gruys

Stads- of Atheneumbibliotheek

D. Webbink
mevrouw E.F. Westra

Stadsbibliotheek Haarlem

G. de Bruyn

Stadsbibliotheek Maastricht

H. F.E. Piek
G.C.P. Corstjens

Technische Bibliotheek Zeeland

mevrouw I. Loman

Theologische
Universiteit Kampen

mevrouw L. Klunder-Roepers

Universiteit Twente

M. Scipio Blume

Vredespaleis

mevrouw E. Biezeveld
H.H.R. van Hamel

Vrije Unlversiteit Amsterdam

J. Spaapen

Zeeuwse Bibliotheek

mevrouw A. van Zanten

Vanwege Pica werden de vergaderingen van de GGC-Gebruikersraad
bijgewoond door L. Casters (voorzitter), mevrouw F. van
Bohemen (secretaris), G. van Marlen en M. van Muyen.
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Gebruikersraad LBS
Bibliotheek Provincie Overijssel

B. Kiestra

Erasmus Universiteit Rotterdam

W.S,L,M, van Egeraat
P.O. Poppe
G,J. van der Kolk
L. Meiboom
E. Goldman

Hogeschool West Brabant

W. Ligtvoet

Koninklijk Instituut
voor de Marine

S.D. Elphick

Koninklijke Militaire Academie

G. Veldman

Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde

H.C. Kemp

Katholieke Universiteit Brabant

W. Haast
A.J.M. Ligtenberg
mevrouw C, Plevoets

Katholieke Universiteit Nijmegen

mevrouw C.H. Mooren
J. Verbaas

Koninklijke Bibliotheek

mevrouw M,E, Hoekstra
G,J ,M, Jacobs

Ministerie van O&W

J. B,J. van den Beld
M. Wijma

NBLC-Almere

G. Hagen

PB Friesland

H. Schaap
mevrouw G. Dam

RU Groningen

W, Palmen
E,J. Brands
A,K. Keijzer

RU Leiden

C.A. Klapwijk

RU Limburg

J. Odeke rke
D. Schreurs
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Theologische Universiteit Kampen

mevrouw L. Klunder-Roepers

Universiteit Twente

S.C. van der Meer
R. Kriek

Vanwege Pica we rden de vergaderingen van de LBS-Gebruikersraad
bijgewoond door M. van Muyen (voorzitter), mevrouw B. Rickenmann
(secretaris), mevrouw A. Smit en D. van Nies.
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Gebruikersraad Online Retrieval Systeem

Bureau voor de Bibliografie
van de Neerlandistiek

mevrouw M.S. Geesink

Depot van Nederlandse
Publikaties

mevrouw K.A. van der Willigen

Koninklijke Bibliotheek

C.A.J. Thomassen

NBLC

P. Poell
E. Duyker

NBLC Vakbibliotheek

mevrouw D. van der Heijden

Nestor

J. Keuning

STCN

J .A. Gruys

Swidoc

D. Farace
H. Schrik

Vanwege Pica werden de vergaderingen bijgewoond door A. Bossers
(voorzitter) en D. van Spanje (secretaris).
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Bijlage E: Beknopt overzicht Pica-dienstverlening

Beknopte beschrijving van de Pica-systemen

De Pica-systemen kunnen in twee categorie~n verdeeld worden:
centrale systemen
locale systemen
De centrale systemen ziJn het catalogiseersysteem, het systeem voor
interbibliothecair leenverkeer en het online retrieval systeem.
De locale systemen zijn de online publiekscatalogus, het acquisitieen tijdschriftenregistratiesysteem en het opslag- en uitleensysteem.
De locale en centrale systemen tezamen vormen een compleet bibliotheeksysteem (total library system), waarbij het gebruik van · centrale en locale functies transparant is voor de gebruiker. Dat wil
zegggen dat alle werkstations (terminals en/of pc's) zijn aangesloten op de computer van het locale bibliotheeksysteem. Vanaf een menuscherm kan men kiezen voor Pica centraal, online catalogus, acquisitie en uitlening. Als men kiest voor Pica centraal, koppelt het
systeem door naar de computer in Den Haag en biedt de gebruiker een
keuze aan uit catalogiseren, IBL en retrieval. De realisatie hiervan
wordt voorzien per 1 januari 1989.
Bibliotheken die niet beschikken over een lokaal systeem van Pica
zijn rechtstreeks aangesloten op het centrale systeem.

Catalogiseersysteem

Het Pica catalogiseersysteem is bekend onder de naam GGC:
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem.
Het GGC-systeem is ontworpen als een gemeenschappelijk systeem voor
de machineleesbare opbouw van documentaire en catalogus-bestanden.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappeljke database,
opdat het principe van shared cataloguing volledig ondersteund kan
warden: een publicatie wordt in beginsel in Nederland slechts
eenmaal beschreven en dan nog slechts indien geen titelbeschrijving
kan worden ontleend aan een machineleesbaar ter beschikking gestelde
nationale bibliografie. Participerende instellingen gebruiken dus
elkaars titelbeschrijvingen. Echter niet alle gegevens warden gemeenschappelijk gebruikt: alleen de algemene bibliografische gegevens. Aan deze gegevens kan elke bibliotheek een variabele hoeveelheid eigen gegevens toevoegen. Deze eigen gegevens warden 'locale'
gegevens genoemd. De locale gegevens kunnen verdeeld warden in exemplaargegevens, zoals plaatsingsnummer, stamboeknummer e.d. en ge-
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gevens die voor alle exemparen gelden zoals ontsluitende informatie,
abstract e.d.
De locale en exempaargegevens van elke aangesloten instelling warden
ondergebracht in aparte 'locale bestanden'.
Voor opbouw en onderhoud van titelgegevens beschikt het systeem over
full screen edit faciliteiten en uitgebreide online controles ter
bescherming van de kwaliteit van de gegevens.
Het systeem beschikt over faciliteiten voor boek- en tijdschriften,
meerdelige publicaties, artikelen, AVM, software, muziek, bladmuziek, cartografisch materiaal en museale objecten.
Tevens zijn uitgebreide thesaurusfaciliteiten aanwezig met voorzieningen voor het leggen van broader, narrower en related term relaties. Deze faciliteiten kunnen gebruikt warden voor trefwoorden,
classificaties, personen en corporaties.
Het GGC-systeem is een real time systeem: alle gegevens warden direct ingevoerd en geindexeerd en zijn daarmee direct toegankeljk
voor andere toepassingen.

IBL-systeem

Met het systeem voor interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunnen
leenaanvragen warden ingediend bij andere bibliotheken. Het IBLsysteem maakt gebruik van de Pica-database, waarin naast alle door
de GGC-bibliotheken ingevoerde titels oak de bezitsgegevens van periodieken van de centrale catalogus voor periodieken, de centrale
landbouw catalogus en de centrale technische catalogus zijn opgenomen.
Het IBL-systeem beschikt over uitgebreide faciliteiten voor het zoeken, selecteren en localiseren van titelbeschrijvingen en voor het
indienen, raadplegen en afhandelen van IBL-aanvragen.
Een aanvraag kan warden ingediend nadat men met behulp van de beschikbare zoekfaciliteiten een titelbeschrijving geselecteerd heeft.
Bij het indienen van een aanvraag presenteert het systeem een kandidatenlijst van bibliotheken waar de aanvraag geplaatst kan warden.
Deze kandidatenlijst wordt samengesteld aan de hand van een aantal
weegfactoren, zoals het aantal aanvragen dat een verstrekkende bibliotheek per dag kan verwerken.
De voortgang van geplaatste aanvragen kan door de indiener online
gecontroleerd warden.
Het systeem is thans operationeel voor periodieken en is in de loop
van 1988 oak op experimentele basis in gebruik genomen voor monograf ieen.
Het systeem wordt thans gebruikt door ruim 200 bibliotheken. Maandelijks warden meer dan 25.000 aanvragen verwerkt.
Instellingen die het GGC-systeem gebruiken zijn niet verplicht om
als verstrekker aan het IBL-verkeer deel te nemen.
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Online Retrieval Systeem

Het Pica online retrieval systeem (ORS) is een systeem voor raadpleging va n docume ntaire bestanden en catalogusgegevens die zijn ondergebracht in de centrale Pica-database.
Het ORS-systeem wordt op twee ma nieren gebruikt:
landelijk: de beschikbaar gestelde informatie kan geraadpeegd
warden door alle belangstellenden die een aansluiting aanvragen
op het ORS- systeem.
locaal: de inf ormatie kan alleen door de instelling zelf worden
geraadpleegd. Het ORS-systeem funktioneert dan als online publiekscatalogus.
Het ORS-systeem biedt twee zoekfaciliteiten: een menug es tuurde
versie voor beginner s e n een commandoversie voor ervaren gebruikers.
Per bestand kan warden vastgesteld op welke gegevens zoekingangen
warden gemaakt. Algeme en gebruikte ingangen zijn:
-- alle titelwoorden
alle auteursnamen
trefwoorden
namen van corporaties en congressen
(alle) woorden uit abstracts
systematische codes
Zowel in de menu- als de commandoversie wordt gebruik gemaakt van
Booleaanse combinaties (AND or NOT), in de menuversie impliciet, in
de commandoversie expliciet.

Locaal Bibliotheek Systeem

Het Locaal Bibliotheek Systeem (LBS) wordt door Pica ontwikkeld en
onderhouden. Het systeem is gebaseerd op moderne VAX-apparatuur, geproduceerd door DIGITAL Equipment Corporation en geleverd door
Hoogovens Automation Systems Nederland b.v. die tevens het hardwareonderhoud verzorgt. Door een gunstige regeling worden Pica-gebruikers aanzienlijke kortingen op zowel hardware als hardware-onderhoud
gegeven, die geheel ten goede komen aan de betrokken instellingen.
Als operating systeem wordt het door de Stichting BAZIS te Leiden
ontwikkelde BOS-transactie verwerkende operating systeem gebruikt,
waardoor een grote efficiency en goede terminal-responstijden gerealiseerd warden.
Naast de reeds genoemde modulen voor online catalogus, acquisitie en
uitlening, zijn op het LBS-systeem beschikbaar een door BAZIS
ontwikkeld tekstverwerkingspakket en een adresseersysteem.
Titel- en documentbeschrijvingen warden ingevoerd, ontleend en onderhouden in de centrale database van het GGC-systeem en vervolgens
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ovcrgebracht naar de database van het LBS waar de beschrijvingen gebruikt worden voor OPC, ACQ en OUS. Het overbrengen van titels vindt
thans nog deels plaats via magneetband. Alleen in het acquisitiesysteem worden de gegevens online overgeheveld.

Online publiekscatalogus

De online publiekscatalogus (OPC) is een systeem voor raadpleging
van de catalogi en documentaire bestanden die door een instelling
via het GGC-systeem zijn opgebouwd.
De OPC biedt twee zoekfaciliteiten: een menugestuurde versie voor
beginners en een commando-versie voor ervaren gebruikers.
Zowcl in de menu- als in de commando-versie wordt gebruik gemaakt
van Booleaanse combinaties (AND OR NOT), in de menu-versie impliciet, in de commando-versie expliciet.
Per OPC kunnen maximaal 64 bestanden gedefinieerd worden. Het is dus
mogelijk om naast bijvoorbeeld de algemene catalogus ook aparte bestanden voor artikelen, feiten of documentatie aan te biedcn aan de
gebruiker. Ook kan men deze funktie gebruiken om de collectie van
afzonderlijke instellingen apart ter beschikking te stellen.·
Per bestand kan worden gedefinieerd op welke velden uit de beschrijvingen ingangen gemaakt moeten worden. Algemeen gebruikte ingangen
zijn:
alle titelwoorden
alle auteursnamen
alle woorden uit de namen van corporaties en congressen
t refwoorden
systematische codes.
Aan elke ingang wordt een hoeveelheid extra informatie toegevoegd
die kan worden gebruikt om de zoekresultaten in te perken. Ook deze
infonnatie kan per bestand worden ingesteld. Gangbaar zijn:
materiaalsoort
jaar van uitgave
taalcode
globale rubricering.
Tevens beschikt de OPC over speciale faciliteiten ten behoeve van
meerdelige publicaties en series.
De OPC is geintegreerd met het acquisitie en uitleensysteem. Een
aanvraagfunctie voor het publiek is in ontwikkeling. Vanaf 1989 zal
ook een eenvoudige invoerfunctie beschikbaar zijn voor de invoer van
niet-bibliografische informatie (community information).

58

Acquisitiesysteem
Het acquisitiesysteem (ACQ) bestaat uit twee onderdelen: bestel- en
ontvangstadministratie voor incidenteel bestelde publicaties en
ontvangstadministratie voor abonnementen.

De bestel- en ontvangstadministratie begeleidt het bestelproces vanaf het plaatsen van de bestelling tot aan de betaalbaarstelling. Bij
het plaatsen van bestellingen wordt gebruik gemaakt van de Picalink:
een online koppeling tussen de LBS-computer en de centrale Pica-computer, op basis van OSI-standaards. De koppeling is volledig
transparant voor de gebruiker.
Tijdens het gehele bestelproces vindt online kredietbewaking en
-mutatie plaats. De actuele stand der kredieten is direct online
opvraagbaar.
Het bestelproces is volledig instelbaar; elke instelling kan zelf
definieren welke besteltypen gehanteerd worden, welke stadia deze
besteltypen doorlopen, welke consequenties een stadiumverwisseling
voor de kredieten heeft en welke bonnen bij stadiumwisseling online
of offline geprint moeten worden in een zelf te definieren lay-out.
Niet tijdig geleverde bestellingen worden automatisch gerappelleerd.
De ontvangstregistratie van abonnementen beschikt over efficiente
incheckprocedures voor de vastlegging van ontvangen afleveringen of
delen.
Stagnerende abonnementen kunnen automatisch gesignaleerd of gerappelleerd worden.
Voor het aangaan van nieuwe abonnementen wordt gebruik gemaakt van
het bestelproces.
Er zijn speciale voorzieningen voor de kredietadministratie bij
overgang van boekjaar.
De bestelprocedures en abonnementenregistratie vormen tezamen een,
volledig geintegreerd systeem. Het acquisitiesysteem zelf is weer
volledig geintegreerd met de OPC.
Titelgegevens van bestellingen zijn ondergebracht in het titelbestand van de OPC.
Opslag/Uitleensysteem
Het opslag/uitleensysteem (OUS) bestaat uit twee onderdelen:
opslagadministratie en uitleenadministratie.
Door de aanwezigheid van de opslagadministratie is het mogelijk
aanvragen en uitleningen voor gesloten magazijnen en/of decentrale
vestigingen te verwerken.

Het OUS beschikt over een volledig online instelbaar uitleenreglement waarmee geregeld kan worden hoeveel en hoelang een bepaald type
lener boeken mag lenen. Belangrijke delen van het procesverloop zijn
eveneens instelbaar.
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Voor het uitlenen van publikaties waarvan nog geen gegevens machineleesbaar aanwezig zijn, beschikt het OUS over een eenvoudige invoerfunctie waarmee tijdens het proces van uitlening de voor uitleenregistratie benodigde titel- en bandgegevens kunnen worden vastgelegd.
Het OUS voorziet in automatische rappellering van niet-tijdig terugbezorgde boeken. Tevens is een boetefunktie beschikbaar waarvan men
naar keuze gebruik kan maken.
Voor wat betreft barcode-faciliteiten wordt in het OUS een standaard
codabar-label gehanteerd voor zowel lener als banden. Het is echter
ook mog elijk zonder barcodes, met handmatig toegekende unieke banden lenernummers te werken.
Voor de vastlegging van lenergegevens beschikt het OUS over zowel
online als offline invoer- en mutatiefaciliteiten. Lenergegevens
kunnen (bijvoorbeeld vanuit studenten- en/of personeelsadministratie) via magneetband periodiek worden aangeleverd en verwerkt.
Het OUS is geintegre erd met de OPC. Eind 1988 komt in de OPC een
aanvraagfunktie beschikbaar, waarmee het publiek zelf aanvragen voor
uitlening kan indienen die worden vastgelegd in het OUS.
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Bijlage F: Lijst van afkortingen

ABC/KB
ACQ
AVM
BAZIS
BDA

Bm
BNTL

cc
CCP
CD-ROM
CLC
COM
CTC
DOTA
EIMS
EPN
FOBID
GGC
GLIN
HBO
IBW
IHOL
ISBD
ISO
KB
KIM

KMA
LBC
LBS
LC
LIDIA
LSP
NBBI
NBLC
NCC/IBL
NESTOR
OCLC

Algemeen Bestuurscollege Koninklijke Bibliotheek
Acquisitie-module LBS
Audiovisueel Materiaal
Centrale Ontwikkel- en Ondersteuningsgroep
BAZIS Ziekenhuis Informatie Systeem
Bibliotheek- en Documentatie Akademie
British National Bibliography
Bibliografie van de Ne derlandse Taal- en Literatuurwetens c hap
Centrale Catalogus
Centrale Catalogus va n Periodieken
Compact Disk-Re ad Only Memory
Centrale Landbouw Catalogus
Computer Output on Microfiche
Centrale Technische Catalogus
Documentatie van Tijdschrift Artikelen
Experimenteel Int e rbibliothecair Monografieen Systeem
Exemplaar Produktie Nummer
Federatie van Organisaties op het gebied van
Bibliotheek-, Informatie- en Documentatiewezen
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem
Grijze literatuur in Nederland
Hoger Beroepsonderwijs
Intelligent Bibliografisch Werkstation
Infrastructuur Hoger Onderwijs Limburg
International Standard Bibliographic Description
International Standards Organization
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijk Instituut voor de Marine
Koninklijke Militaire Academie
Landelijke Bibliotheek Centrale
Locaal Bibliotheek Systeem
Library of Congres
Lectuur Informatiedienst Interne Automatisering
- Laserstraal Printing
- Linked Systems Project
Nederlands Bureau voor Bibliotheekwezen en
Informatieverzorging
Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum
Nederlandse Centrale Catalogus ten behoeve van het
Interbibliothecair Leenverkeer
Netherlands Educational and Scientific Titles
for Online Retrieval
Online Computer Library Center (Dublin, Ohio, USA)

61

OPC
0~

OSI

ous

ROBIN
STCN
SURF
TACO

uu
VAKBIB
WSF

Online Publiekscatalogus
Online Retrievalsysteem
Open Systems Interconnect
Opslag/uitleenmodule LBS
Rotterdam Bibliotheek Infonnatie Netwerk
Short Title Catalogue Netherlands
Stichting Samenwerkingsorganisatie computerdienstverlening
hoger onderwijs en onderzoek
Tijdschriftartikelen en andere documentatie centraal
online
Samenwerkingsverband Universiteitsbibliotheken
Koninklijke Bibliotheek en bibliotheek van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Vakliteratuur Bibliotheekwetenschappen.
Wetenschappelijke Steunfunctie

62

Bijlage G: Overzicht aansluitingen Pica (20-10-1989).

1. Nederland.

Plaats / Naam

GGC(NCCIORSILBS(

Aalsmeer
EBSCO
Alkmaar
Boehringer
HBO V Alkmaar
HTS Alkmaar
OB Alkmaar
PBC Noordholland
Zwaan en Ter Burg

*
*

*

Alme lo
OB Almelo
Ultra-Centrifuge
Almere-Stad
NBLC Almere
Alehen aan de Rijn
SAMSOM

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*

Amersfoort

*
*

Akzo
Norit
OB Amersfoort

Amstelveen
CLSI
FHV/BBDO
Ziekenfonds raad
Amsterdam
ABN
Alg HS Amsterdam
AMRO Centr. Dok
Anne Frank Stich ting
AVA
Avantgarde
Bakkenist
Cobidoc B.V.
CWI

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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*
*

*
*
*

*

GU Amsterdam
GU-Centrale Med. Bibl.
Instituut MIL SYS
Jan van Breemen Instituut
Kankerbibliotheek
KNAW
St. Lucas Ziekenhuis
NCRD
NIKHEF-K
NLR
NMB
OB Amsterdam
Parool I Trouw
Postbank
Publitec
Red. Com. Farma.
Scheltema Holkema
Shell
SISWO
Slotervaart
Swidoc
Synapse
TRN-g roep/ CASC
VU Amsterdam
VU Beta
VU Medische Bibliotheek
VU Ziekenhuis Klin. Bibl.
D'Witte Lelie

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

Apeldoorn
CTI-TNO
OB Apeldoorn
Paleis Het Loo
Politie Academie
Theologische Hogeschool CGK
Arnhem
Akzo Centr. Doc.
Akzo E-SI
Akzo Research Laboratorium
Bibliotheek Arnhem
Billiton Research
Ciba-Geigy
Gelderse Boekhandel
KEMA
PBC Gelderland

*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

Assen

*

NAM
NBC Drente
Van Gorcum

*

*

*
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Axel
OB Axel

*

Baarn
Q-Facts

*

Bergen 012 Zoom
Akzo Resins
GEPE

*
*

Best
Philips Med. Syst.

*

Bloemendaal
PWN

*

Borne
OBD Borne

*

Boxmeer
Intervet Int. B.V.
Breda
Gia not ten
Academie Gezondh.
HBO West-Brabant
!HBO West-Brabant
St. Joost
KMA
Nat. Hoge school v Toerisme
Vives
Vossenberg

*

..,,;

;,

Breukelen
Nij en rode

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

Cai:ielle a/d IJssel
OB Capelle

*

De Heern
Boekhandel Broese

*

Delft
CID-TNO
CTC
DGV-TNO
Gist Brocades
Grondmech
HI-TNO
MT-TNO
TE/WET/INF DOC. TNO
TU Delft

*
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*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*

VI-TNO
WAT LAB
Wegb. Dienst
Den Bosch
PNB Den Bosch
OB Den Bosch
PNEM
RCC Notox
Sierra Semic
Den Haag
ARHO
BBN
DG Waterstaat
Doc. Kr ij gsmacht
ELF Petroland
FEL-TNO
Gezondheidsraad
Ilaagse Hogeschool
HD Waterstaat
Hoge Raad
Institute Social Studies
Jongbloed
KB
KB Beeldplaat
KB cc
KB CCP
KB CCK
KB Depot
KB Gelegenheidsged.
KB NB 1801-1832
KB Ruilbureau
KB STCN
KNMP
Min v BIZA
Min V BUZA
Min v Financien
Min v Justitie I Bidoc
Min V L en V
Min v szw
Min V VROM
Min vw
NBBI
NBLC
NBLC Info AVM
NBLC Nedlij n
NBLC Taco
NBLC Ui tgeverij
NBLC Vakbib
NBLC VE
Ned Lett. Museum

*

*

*
*
*

*
*

,~

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*

*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*

*

*

*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
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*

Ned Lett. Museum AVM
OB Den Haag
Prov. Zuid-Holland
PTT Bed rij f sg .

*

*
*

*
*

PTT
RABIN
Rekenkamer
RWB
Sijthoff Inf. Centrum
SIPM Den Haag
Stadhuisbibliotheek
Vredespaleis
Van Stockum & Belinfante
Ve rwij s
VUGA

*

*

*
*
*

*

*

*,.,

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Den Helder
KIM

OB Den Helder
Deventer
Akzo
Coberco Research
HMPO IJselland
Kluwer Deventer
Kluwer BW Deventer
Kluwer Techn Boeken
OB Deventer
Praamstra
RHS IJselland
Stadsbibl. Deventer
Tauw
Twynstra Gudde
VLS Deventer
Witteveen+Bos
WSF-Bureau

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Diemen
HVA-Nederland
IMKN

*

*

*
*
*

Dordrecht
OB Do rd rec ht

*

Drachten
OB Drachten

*

Ede
NIZO

*

Eindhoven
Hoge Media

*
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*

*

St. Joseph
OB Eindhoven
Philips Nederland
Philips ELCOMA
TU Eindhoven

*
*
*
*
*

Emme loo rd
WAT LAB

*

Enschede
OB Enschede
SLO
UB Twente
Ermelo
Chr. Blinden Bibl

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*

Etten-Leur
Lederle
Struycken

*
*

Foxhol
AVEBE

*

Geleen
ABP/AOV

*

Gorssel
OB Gorssel

*

Gouda
B.I.P.
OB Gouda

*
*

Groningen
DNPP Groningen
LO UE Groningen
Nieuwsblad van het Noorden
OB Groningen
PBC Groningen
PTT
RION
Scholtens & Zn
RHS Groningen
RU Groningen
RU Groningen Jur Fae
RU Groningen Letteren Fae
Haarlem
Cedona
M.G.S.
SB Haarlem

*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
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*

Ha rdenberg
OB Hardenberg

*

Haren
IB

,~

RUG-Biol. Centrum

*

Heemste de
Heemstede

*

Heere nve en
OB l!ee renveen

*

He er hugowaard
OB Heerhugowaard

*

OB

Heerlen
ABP AOV/DIV Heerlen
CBS
DSM
HS Hee rlen

*

*

*

*

*

Hellendoorn
OB Hellendoorn

*

Hellevoetsluis
OB Hellevoetsluis

*

Belmond
Streekziekenhuis Belmond

*

Hengelo
AKZO
HOLEC
OB Hengelo

*

*

Hilversum
APT
AVRO
KRO
Veronica

*
*

Hoensbroek
RIC Hoensbroek

*

Hoogezand-SaEEemeer
OB Hoogezand

*

Hoorn
OB Hoorn

*

*
*
*
*

*

69

IJs sels te in
PBC Utrecht
Kampen
THU Kampen

*

*

*

*

Kappelle
OB Kappelle

*

Katwijk
OB Katwijk

*

Leers um
Natuurbeheer
Leeuwarden
CBD Friesland
MCL
NHL/ Bouhof
NHL/ Tern
OB Leeuwarden
PB Friesland
Ubbo Emmius L'warden
Van der Velde
Leiden
-Afrika Studiecentrum
AZ/ Prof. Mulderbibl.
Fasson
Heerema
KITLV Leiden
NIPG/TNO
OB Leiden
Pica Leiden
Rijksmuseum volkenkunde
Rij kshe rba rium
RU Leiden
RUL-Bestuurskunde
RUL-Cult. Antr.
RUL-Doc Oosteuropees Recht
RUL-F.s.w.
RUL-Gorlaeus lab
RUL-Inst. Kern
RUL-Lisbon
RUL-P.A.W.
RUL-Sociologisch Inst.
RUL-Zoologisch Lab.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*
*
*

Leiderdorp
Medicus

*
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*

*

Leidschendam
Billiton
Min VROM

*
*

Lelrstad
DBRWS--R IZA
DF Waterstaat
IVVO
PR

Verma nde

*

*
*
*
*

Maassluis
OB Maassluis
Maastricht
HBO-J Maastricht
Hoge Hotelschool
HS Opl Vert
RHS Maastricht
RU Maastricht
SB Maastricht

*
*
*

*

*
*

*

Marknesse
NLR Emmeloord
Middelburg
Fanoy
ZB Middelburg

*

*
*

*

*

*
*

";,~

*

*

Mij drecht
Bayer

*

Nieuwegein
Glaxo
KIWA
ST. Antonius

*
*
*

*

*

Ni euwe rke rk a/d Ij
OB Nieuwerkerk

*

Nijkerk
OB Nijkerk

*

Nijmegen
Berchmanianum
Dada
Dekker vd Vegt
Eurasem
Haskoning
Interstudie LO
KDC Nijmegen

*

*
*
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*
*
*
*
*

*
*
*

*

KU Nij me gen
KUN-AV Centrale invoer
KUN-Cult. Antropologie
KUN-Med. afd.
KUN-Pedag. Wetenschappen
KUN-Politicologie
KUN-Psycholinguistiek
KUN-Psychologie
KUN-Rechtsgeleerdh
KUN-Sociale geografie
KUN-Sociologie
KUN-Wis en Nat.
KUN-Wijsbegeerte

*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

i<

*

Noordwijk
ESTEC

*

Oo s terhout
OB Oosterhout

*

Oss
Organon

*

Pe tten
-ECN Petten

*
*

Mallinckrodt
Rij swijk
DN Waterstaat
Min v WVC
OB Rijswijk
Octrooiraad
Of Eur Brev
PML-TNO Rijswijk
Repgo-TNO
Shell

Rotterdam
Donner
DROS
DWL
Erasmus Universiteit
GEB Rotterdam
GB Rotterdam

*

*

*
*

Nijverdal
OB Nij ve rdal

Roermond
OB Roermond
PABO Roermond
PBC Limburg

*

i,

*
*
*
*
*
*

*
*

*

,~

*
*
*
*
*
*

*
*
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*
*
*
*
*

*

Gem Havenbedr.
Gem Werken
Med Bibl
MMPH OBJ
MMPH LIT
Shell Raf
Stadskantoor
Unilever

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Sassenheim
Akzo Coatings
Schiedam
DCMR
OB Schiedam
PBC Zuidholland

*

*

*

Schiphol
Fokker
Sittard
Dekker vd Vegt
HEAO Sittard
HS Sittard
KL Sittard

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

Sneek
OB Sneek

*

Spijkenisse
OB Spijkenisse

*

Terneuzen
Dow Chemical
Til burg
Gianotten
HS Middenbrabant
IFF
Janssen Pharm.
Nat. Hog. v Toerisme
KU Brabant
OB Tilburg
St Kath. Leergangen
PBC Noordbrabant

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

Uden
Sandoz BV
Utrecht
Broese
BSH

*

*

*
*

*

*
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*

Courseware
DE Re search
Hogeschool Midden Nederland
Icodo
LCD GVO
Memo
NS Utrecht
RU Utrecht
RUU-AARDW
RUU-BCU
RUU-BDI
RUU-DIERG
RUU-FYS+ST
RUU-JB
RUU-LB
RUU-TRANS-I II
RUU-WISK
OB Utrecht
SIVDG
SURFnet
VOLMAC

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*

*
*
*

*

Veghel
CCl Ce have
DMV Campina

*
*

Velp
AKZO systems

*

Velsen Noord
Hoogovens IJmuiden

*

Venlo
Andeno
OB Venlo
OCE
Vlaardingen
Boekhuis Den Draak
Unilever

*
*
*

*

Vlissingen
TB Vlissingen
Voorburg
Arbeidsinspectie
CBS
Wageningen
CLC
CTCAR
LU Wageningen

*
*
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*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*
*

Plant Ce n
Staringgebouw
Stoas-LAMC
Weesp
Bristol-Meyers
Duphar

*

*
*

Winschot P.n
OB Winschoten

*

Winterswijk
OB Wint erswijk

*

Zaandam
GOB Zaanstreek

*

Zeist
Civo-TNO
Zoetermeer
Min Oen W
OB Zoetermeer

*
*

Zoeterwoude
Heineken

*

*

*

*
*
*

2. Belgie
Antwerpen
US Consulate General

*

Beerse
Janssen Pharma. B
Janssen Pharma. B Bleu
Brussel
BBN Brussel
Epidemiologie
Vrije Universiteit

*

*

Zwolle
- Zwolle
-

OB
OBD Zwolle
PBO Zwolle
Waanders

*
*

*
*
*

*
*

Geel
HI Kempen

*
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*

*

n \C

I
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'""\(""C..,

1cy t>
Hasselt
PCOB l!asselt

*

Leuven
-KU Leuven

*

Louvain-la-Neuve
Shell-GAI

*

*

Mont-St , Guibert
Cyanamid

*

Puurs
Upj ohn

*

Tielt
OB Tielt

*

Turnhout
Organon Teknika

*

3, Luxemburg
Luxemburg
Europarlement

*

4, Duitsland
Munster
WU Munster
Wolfenbuttel
HAB

* *
* *

*

5, Amerik.a

Dublin Ohio
OCLC

*
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