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1. Inleiding
In het jaarverslag over 1989 wordt een overzicht gegeven
van de resultaten van de Stichting Centrum voor
Bibliotheekautornatisering Pica gedurende het verslagjaar.
Na een schets van de belangrijkste beleidsrnatige
ontwikkelingen wordt achtereenvolgens ingegaan op
aspecten van landelijke en internationale sarnenwerking,
het gebruik van databases en systernen, de verrichte
prograrnrnatuurontwikkelingen en diverse aspecten met
betrekking tot voorlichting en huisvesting. Tenslotte
wordt een financiele verantwoording gegeven.
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2. Beleidsmatige ontwikkelingen

In 1988 had het bestuur van de Stichting Centrum voor
Bibliotheekautomatisering Pica het voorgenomen beleid op
langere termijn vastgelegd in het Beleidsplan 1989-1993.
Een aantal landelijke organisaties op het gebied van het
bibliotheekwezen en de inforrnatieverzorging werd
uitgenodigd conunentaar te leveren. Op deze uitnodiging
werd ingegaan door het Samenwerkingsverband WSF en het
NBLC. Met het Samenwerkingsverband WSF werd afgesproken
de bestaande relatie meer te structureren en te
intensiveren, dit laatste vooral in het kader van het in
het beleidsplan aangekondigde
Pica-Samenwerkingsprogranuna .
Het overleg met het NBLC leidde tot twee concrete
resultaten. Besloten werd de steeds ingewikkelder
wordende relatie, vooral wat betreft de financiele
afspraken, te herstructureren. Daartoe werd een nieuwe
overeenkomst voor dienstverlening van Pica aan het NBLC
voorbereid, die per 1 januari 1990 ingaat. Hierin is
zowel een financiele regeling op contributie-basis als
een regeling voor de offline-doorlevering van NBLC-titels
op magneetband aan openbare bibliotheken opgenomen.
Daarnaast werd besloten naar een gezamenlijk werkplan te
streven, waarmee duidelijkheid kan worden geboden over de
door NBLC en Pica gezamenlijk te ondernemen nieuwe
acties. Dit werkplan is in het verslagjaar voorbereid.
Wat de relatie van Pica met de Nederlandse universiteiten
betreft zijn twee belangrijke resultaten bereikt .
Met de Rijksuniversiteit Utrecht is overeensternming
bereikt over aansluiting van de Universiteitsbibliotheek
op het GGC. In het verslagjaar zijn daarna de Utrechtse
tijdschrifttitels in het GGC ingelezen en is de
verwerking van ca . 1 miljoen monografietitels in 1990
voorbereid. Met de Universiteit van Amsterdam is een
principe-overeenkomst gesloten over aansluiting van de
Universiteitsbibliotheek op het GGC. In de periode tot
eind 1990 zullen oplossingen moeten worden gevonden o.a.
betreffende de afstemming van catalogiseerregels, vooral
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betreffende het thesaureren, zodanig dat bij het
ingebruiknemen van het CGC de bedrijfsvoering aldaar niet
in gevaar komt. De conversie van de Amsterdamse databank
naar het GGC is hierbij een belangrijke activiteit, die
voor 1990 wordt voorzien. Eind 1990 vindt evaluatie en
definitieve besluitvorming plaats.
De bibliothecarissen van Utrecht en Amsterdam zijn
toegetreden tot de Stuurgroep van het Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en
Universiteitsbibliotheken Pica .
In 1989 heeft het Algemeen Bestuurscollege van de
Koninklijke Bibliotheek zijn opgestelde Beleidsplan aan
het bestuur van Pica voor commentaar aangeboden. Op grond
van hierop volgend overleg met het ABC heeft het bestuur
besloten:
1.

als een eerste stap de directeur op te dragen om
tesamen met de directeur van de KB een
Gemeenschappelijk Werkplan op te stellen dat zich over
een periode van twee jaar zal uitstrekken en dat
gebaseerd is op de beide beleidsplannen.
Voor de uitvoering van dit werkplan zal het bestuur
van Pica samen met het ABC de bestuurlijke
verantwoordelijkheid dragen op een wijze die in
overleg nader zal worden uitgewerkt .

2.

op korte termijn nader te bezien op welke wijze een
nauwe bestuurlijke relatie tussen het ABC en het
bestuur van Pica tot stand kan komen opdat de
realisatie en verdere uitbouw van het beoogde
gezamenlijke beleid gewaarborgd is.

Het Werkplan is in het verslagjaar gereed gekomen . Daarin
is vastgelegd dat Pica en de KB gezamenlijke activiteiten
zullen ondernemen op het gebied van het
interbibliothecair leenverkeer en documentlevering. Vanaf
1 januari 1990 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor beide activiteiten gemandateerd aan een ingestelde
Bestuurscommissie KB/Pica.
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Daarnaast is na langdurig overleg in december
overeenstemming met de KB bereikt over de vervanging van
het bestaande Lokaal Bibliotheek Systeem in de
Koninklijke Bibliotheek.
Een proef met de Herzog August Bibliothek te Wolfenbuttel
en de
Koninklijke Bibliotheek over participatie van
eerstgenoemde instelling in de STCN is zeer succesvol
verlopen. Onder meer als gevolg hiervan is de uitvoering
van het Pica-beleid om samenwerking met vergelijkbare
organisaties in het buitenland na te streven voor de
Bondsrepubliek in een stroomversnelling gekomen.
Het experiment van een aantal universiteits- en
WSF-bibliotheken voor een systeem voor interbibliothecair
leenverkeer van monografieen (EIMS) is op basis van een
door de KB en Pica gepubliceerd tussentijds verslag tot
het eind van 1989 gecontinueerd. Daarnaast is gefaseerde
aansluiting voor andere instellingen voorbereid.
De ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van
OSI-standaards zijn krachtig voortgezet. Een overeenkomst
met SURFnet b.v. over het gebruik van dit
datacommunicatienetwerk door de in Pica deelnemende
instellingen werd voorbereid om in januari 1990
ondertekend te worden . In relatie hiermee zijn
voorbereidingen getroffen, zowel technisch als
financieel, voor de ontwikkeling van een Open Bibliotheek
Netwerk in de jaren 1990-1992, waarvan het herontwerp van
het centrale Pica-systeem (Pica3) en van de lokale
bibliotheeksystemen (LBSJ) onderdeel uitmaken.
Op 2 maart 1989 werd door dr B. Okkerse,
directeur-generaal Hoger Onderwijs namens minister
Deetman van O & Whet nieuwe kantoorgebouw van Pica en
BAZIS aan de Schipholweg te Leiden officieel geopend. Na
een officiele bijeenkomst, die vanwege het grote aantal
bezoekers (ruim 600) plaats vond in de Pieterskerk te
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Leiden, werd de gelegenheid geboden in het nieuwe pand
een receptie bij te wonen.
Het nieuwe kantoor was op 16 januari reeds door de
rnedewerkers in gebruik genornen .
De jury van het mr J.R. de Groot-fonds heeft voor 1989
twee studiereizen toegekend: aan mevrouw Gerdine van den
Dool (BDI Haagse Hogeschool) voor haar voorstel een
onderzoek te doen naar hypertext-toepassingen en aan
rnevrouw Hanneke Idema (WSF - Bureau) voor haar voorstel op
de activiteiten op het gebied van Coordinatie van de
Collectievoerming in WSF - verband te vergelijken met
soortgelijke ontwikkelingen i n binnen- en bu i tenland .
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3. Landelijke samenwerking
In 1989 steeg het aantal instellingen, dat was
aangesloten op het GGC tot boven de 120. Naast de eerder
gemelde aansluitingen van de UB Amsterdam en de UB
Utrecht betroffen dit vooral kleinere instellingen. Het
aantal aansluitingen op LBS stabiliseerde zich op 16
locaties, waarbij evenwel bijzondere aandacht werd
gegeven aan aansluitingen van instituten al dan niet via
universitaire netwerken. Het aantal aansluitingen op
NCC/IBL en ORS groeide licht . Aan ORS werden drie
bestanden voor algemene raadpleging toegevoegd: TACO/AVM
en TACO/Volwassenen-educatie (VE) en de Catalogus
Epistolarum Neerlandicarum (CEN), het resultaat van het
in de jaren 1984-1988 door een aantal instellingen
uitgevoerde brievenproject.
In 1989 zijn twee commissies op bestuurlijk niveau
werkzaam geweest die adviezen hebben opgesteld,
respectievelijk voorbereid op het gebied van de
tariefstructuren van het GGC en op het gebied van Lopend
Onderzoek.
a. Commissie Tariefstructuren
Tijdens de vergadering van de Raad van Deelnemers op 10
februari 1989 is een Commissie Tariefstructuren ingesteld
metals taak het bestuur van advies te dienen betreffende
een mogelijke verbetering van de huidige tariefstructuur,
waarbij aan de volgende voorwaarden voldaan dient te
worden:
- de tariefstructuur dient uitsluitend betrekking te
hebben op het GGC;
- de tariefstructuur dient uitsluitend betrekking te
hebben op de op basis van tarief betalende
bibliotheken;
- de tariefstructuur dient een budgettair neutraal effect
te hebben op dat deel van de Pica-inkomsten dat
afkomstig is van de op basis van tarief betalende
bibliotheken;
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de tariefstructuur dient het participeren van de
bibliotheken in de opbouw van de databank te
bevorderen;
- de tariefstructuur mag niet het meervoudig invoeren van
nieuwe titels als bij-effect hebben;
- de tariefstructuur mag niet leiden tot aanzienlijke
verschuivingen tussen bibliotheken voor wat betreft
bijdrage-omvang .
De commissie was als volgt samengesteld:
(Bibliotheek Arnhem)
A.J. Hovy
(OB Tilburg)
J.E. de Jong
(Bibliotheek Ministerie van
mr H.H . van der Neut

0

&

W)

drs J.J . M. Tindemans
Maastricht)
dr Th. Vreugdenhil
Statistiek)
L. Costers

(BDI Rijkshogeschool
( Centraal Bureau voor de
(Pica)

In een aantal vergaderingen heeft de Commissie de
mogelijkheden en consequenties onderzocht van een
contributiemodel, waarin een klasse-systeem naar de mate
van gebruik was opgenomen, en een gemodificeerd
tarief-model, waarin het ontlenen van volledige titels
ten gunste van de invoerende instelling wordt beloond .
Vooral bij dit laatste model werden een groot aantal
knelpunten gesignaleerd. Het contributie-model zou voor
de huidige tarief-instellingen niet aanvaardbaar zijn.
In het eindrapport is aan het Pica-bestuur voorgesteld om
een onderzoek te doen naar een mogeli j k
"beloningssysteem" voor bepaalde soorten v an invoer .
Besluitvorming zal in 1990 plaatsvinden .
b. Werkgroep Informatie Lopend Onderzoek

De werkgroep is ingesteld tijdens de
stuurgroepvergadering van 29 juni 1989 naar aanleiding
van een voorstel van de bibliothecaris van de
Universiteit Twente inzake het opnemen van gegevens over
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lopend onderzoek binnen de eigen instelling 1n een apart
OPC-bestand.
De werkgroep heeft de volgende samenstelling:
dr G.A.J.S. van Marle, bibliothecaris UT (voorzitter)
ing. L. Costers, directeur Pica
rnr H. Geleijnse, bibliothecaris KUB
rnr W.R.H. Koops, bibliothecaris RUG
dr R.L. Schuursrna, bibliothecaris EUR
De opdracht aan de werkgroep luidt: "de werkgroep zal
naar rnogelijkheden zoeken om inforrnatie betreffende
lopend onderzoek op uniforrne wijze te verzarnelen en
vervolgens deze uniforme informatie beschikbaar te
stellen". Daarbij wordt primair gedacht aan een apart
bestand in de OPC.
De werkgroep kwam een aantal rnalen bijeen en voorziet
afronding van het advies in begin 1990, waarna het
eindrapport na vaststelling zal worden ingebracht in het
landelijke overleg in VSNU-verband over de problernatiek
van inventarisatie en registratie van wetenschappelijk
onderzoek in Nederland .

Samenwerkingsprogramma
In het beleidsplan 1989-1993 van de Stichting Pica is een
samenwerkingsprogramma geannonceerd, dat uitvoering moet
geven aan de beleidsdoelstelling, dat Pica naast
dienstverlening en ondersteuning via geautomatiseerde
voorzieningen tevens beoogt instrument te zijn voor
inhoudelijke samenwerking tussen bibliotheken en andere
informatieverzorgende instellingen. De traditie van het
Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en
Universiteitsbibliotheken Pica, waaruit de stichting in
1986 is voortgekomen, wordt hiermee voortgezet.
Inhoudelijke samenwerking dient niet te worden opgevat
als onderzoek naar de ontwikkeling en beschikbaarstelling
van nieuwe diensten en produkten, die het aanbod van
geautomatiseerde faciliteiten door Pica vergroten. Het
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gaat erom om op een bedrijfsefficiente manier het gebruik
van bestaande faciliteiten te bevorderen, teneinde deze
in hun toepassing bij participerende instellingen te
intensiveren. De primaire doelstelling van het
samenwerkingsprogramma is dan ook gericht op verbeterde
dienstverlening aan de bibliotheekgebruikers door middel
van verdere verdieping van het gebruik van bestaande
faciliteiten.
Het bestuur van Pica heeft in een fonds
Samenwerkingsprogramma middelen gereserveerd om
activiteiten binnen dit kader te initieren en te
stimuleren .
In het beleidsplan zijn vier belangrijke probleemgebieden
aangegeven, waar activiteiten in het kader van het
samenwerkingsprogramma van direct nut kunnen zijn:
- retrospectieve conversie van catalogi
retrospectieve catalogisering
collectieregistratie en -analyse
- onderwerpsontsluiting
Activiteiten op andere gebieden ziJn echter niet
uitgesloten. Dekorte aanduiding van deze gebieden alleen
al maakt duidelijk dat samenwerkingsactiviteiten niet in
Pica-verband geisoleerd kunnen warden uitgevoerd .
Aansluiting bij of afstemming met activiteiten in ander
verband dient daarom gewaarborgd te warden . Men denke
hierbij aan organisaties als het Samenwerkingsverband
UKB, het Samenwerkingsverband WSF, het NBBI, de
Koninklijke Bibliotheek en het NBLC.
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Binnen dit kader zijn in 1989 de volgende activiteiten
uitgevoerd:
a. aan het Samenwerkingsverband UKB is ondersteuning
verleend bij de voorbereiding van een in 1990 uit te
voeren proefproject voor
retrospectieve catalogusconversie door
universiteitsbibliotheken op basis van collecties.
b. met het Samenwerkingsverband WSF is overeenstemming
bereikt over een in 1990 uit te voeren
inventariserende voorstudie voor een project voor
registratie en retrospectieve catalogisering van alle
WSF-bezit v66r 1900. Hierbij zal tevens aandacht
besteed worden aan de kwaliteit van publikaties in
verband met restauratie en conservering.
c. aan het Samenwerkingsverband UKB is ondersteuning
verleend bij de voorbereiding van een in 1990 uit te
voeren project, waarbij universiteitsbibliotheken
concordantie-tabellen opstellen ten behoeve van de
vertaling van locale systematische
classificatie-schema's naar de Nederlandse
Basisclassificatie.
d. de Nederlandse Basisclassificatie is in zijn
definitieve vorm zowel door het Samenwerkingsverband
UKB als door Pica vastgelegd.
e. de werkgroep Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting
heeft een proef uitgevoerd waarbij de mogelijkheden
van het gebruik van de Nederlandse Basisclassificatie
in relatie tot gezamenlijke trefwoordtoekenning door
vier bibliotheken is onderzocht. De resultaten waren
positief.
Op grond hiervan zullen in 1990 definitieve
richtlijnen worden opgesteld, alsmede een regeling
worden onderzocht op grond waarvan het Amsterdamse
trefwoordenbestand als basis voor GOO benut kan
worden.
f. ondersteuning is geboden aan de in UKB-verband
ingestelde stuurgroep en commissies op het gebied van
de Coordinatie van de Collectievorming.
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g.

op het gebied van de documentaire informatieverzorging
op medisch gebied zijn twee vooronderzoeken voor 1990
voorbereid:
een onderzoek, uit te voeren door de Vakgroep
Medische Informatica van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, naar databankgebruik vanaf de werkplek
van de wetenschappelijk onderzoeker
- een proef voor documentlevering door de Medische
Bibliotheek Rotterdam aan gebruikers van het
Medimatica-netwerk .

OVerige samenwerkingsprojecten
a.

IHOL
In 1988 heeft Pica besloten als partner samen met het
NBBI mee te werken aan een geautomatiseerde Infostructuur
Hoger Onderwijs Limburg (IHOL). Als eerste onderdeel is
in september 1988 het bibliotheekproject van start gegaan
dat de online catalogisering betreft van titels in het
GGC door de participerende instellingen in de regio
Zuid-Limburg. In 1989 is de online Regionale Catalogus
Limburg voor raadpleging door deze instellingen binnen
het Pica-ORS systeem ontwikkeld, die begin 1990 zal
worden opgeleverd . Vervolgens zijn in 1989 voorstellen
uitgebracht aan de Stuurgroep IHOL voor
beschikbaarstelling van een regionaal Locaal Bibliotheek
Systeem, waarover in 1990 besluitvorming zal
plaatsvinden.

b. Nedlijn
Het in 1988 met subsidie van het NBBI gestarte tweejarige
Nedlijn-project is door het NBLC en Pica in 1989
gecontinueerd. Binnen Nedlijn worden de
documentatiewerkzaamheden van een aantal organisaties en
bedrijven samengebundeld tot een database met
beschrijvingen van artikelen uit Nederlandstalige
vaktijdschriften. Informatieleveranciers zijn o.a. NBLC,
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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.
Evaluatie zal in 1990 plaatsvinden .
c. Community information
In Online Publiekscatalogus (OPC) van het Pica Locaal
Bibliotheeksysteem (Pica -LBS) bestaat de mogelijkheid
meerdere databestanden aan te bieden. In de 16
bibliotheken, waar op dit moment een LBS/OPC
geinstalleerd is, wordt veelal slechts een bestand
aangeboden: de online catalogus van de bibliotheek.
Verruiming van het aanbod van bestanden kan enerzijds het
rendement van de door bibliotheek gemaakt investeringen
en kosten optimaliseren en anderzijds de bibliotheek in
staat stellen zich beter binnen de gebruikersgroep als
informatiecentrum te profileren.
In 1989 is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om
via LBS/OPC bestanden met publieksinformatie (community
information) aan de gebruikers aan te bieden. Omdat Pica
in het kader van zijn LBS-activiteiten de openbare
bibliotheken niet tot zijn werkingsgebied rekent, is dit
onderzoek beperkt tot de universiteitsbibliotheken.
Gedurende de periode 15 augustus - 15 november 1989 is
een experiment uitgevoerd in de bibliotheken van de
Rijksuniversiteit Limburg (RL) en de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR). De Dienst Voorlichting van de
Rijksuniversiteit Limburg is ook bij het experiment
betrokken.
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Het experiment is begeleid door een werkgroep, bestaande
uit:
drs. A. Bossers
L. Meyboom
drs. D.J.F. van Nies
drs. P.T.M. Niesten
dr. B.B. Oort
mw drs. M.A. de Ruwe
mw drs. H.P.A. Smit

(Pica; voorzitter)
(EUR)
(Pica; projectleider)
(RL)
(EUR)
(RL)
(Pica; secretaris)

De doelstellingen van het experiment werden als volgt
geformuleerd:
1. Beoordeling van de ontwikkelde programmatuur.
2. Het verkrijgen van aanwijzingen omtrent het soort
publieksinformatie dat de bibliotheken via de OPC
zouden kunnen aanbieden .
3. Het vaststellen van een efficiente procedure voor het
invoeren en onderhouden van de bestanden .
4. Het peilen van reacties bij gebruikers op de
aangeboden publieksinformatie.
Het eindrapport is op het eind van 1989 beschikbaar
gekomen. Hierin zijn aanbevelingen opgenomen voor
technische verbeteringen van de faciliteit, welke in het
kader van de LBS-3-ontwikkelingen worden meegenomen, en
voor de organisatorische opzet om de faciliteit door
bibliotheken efficient te doen gebruiken. In 1990 vindt
definitieve besluitvorming over het eindrapport plaats.
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4.

Internationale samenwerking
Ook in 1989 heeft de internationaal geprofileerde positie
van het Nederlands bibliotheekwezen op het gebied van de
bibliotheekautomatisering weer een aantal activiteiten
tot gevolg gehad.
EEG-project
Op basis van het in 1987 en 1988 uitgevoerde
vooronderzoek naar de toepasbaarheid van OSI-standaards
in bibliotheekomgeving ten behoeve van de EEG is een
projectvoorstel voorbereid, tezamen met LASER (Engeland)
en SUNIST/SDB (Frankrijk), om de databanken van de drie
netwerkorganisaties op bibliotheekgebied aan elkaar te
koppelen ten behoeve van een proef met internationaal
interbibliothecair leenverkeer. Het project is door de
EEG goedgekeurd en wordt uitgevoerd in de periode
1990-1992. Naast de partiele bijdrage in de kosten van de
zijde van de EEG is het ministerie van Oen W bereid
gebleken Pica in de aan deze zijde te maken kosten met
subsidie te ondersteunen .
OCLC
In 1989 z1Jn verbeteringen aangebracht in de technische
verbinding met de OCLC-databank in Dublin, Ohio (USA) als
secundaire bron voor retrospectieve catalogusconversie .
Door implementatie van een file transfer-protocol is de
doorlooptijd voor gebruik van deze databank door
bibliotheken teruggebracht tot maximaal drie dagen .
Internationale standaardisatie
Op het gebied van standaardisatae heeft Pica deelgenomen
in diverse internationale comm1ss1es :

Pica was vertegenwoordigd in de ISO-werkgroep TC
46/SC4/WG4, die zich bezig houdt met het opstellen van
OSI-standaards voor bibliotheektoepassingen en de
RARE-werkgroep voor OSI/Virtual Terminal toepassingen .
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Pica was vertegenwoordigd in een IFLA-werkgroep, die de
regels opstelde voor het beschrijven van ~omputer files,
de International Standard Description: Computer Files
(ISBD-CF). De in 1987 aangevangen werkzaamheden werden in
1988 met een 'final draft' afgerond, die in 1989
definitief is vastgesteld.
Tevens is binnen het kader van de LIBER Library
Automation Group 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, alsmede 'Guidelines
for libraries'.
De aanbevelingen zijn op 17 september 1989 door de Raad
van Ministers overgenomen en gepubliceerd in het
mei-nummer 1990 van !FLA-Journal.
Duitsland
In 1989 is op basis van proefaansluitingen bij de Herzog
August Bibliothek te Wolfenbuttel en de
Universitatsbibliothek te Munster onderzoek gedaan naar
de nuttige toepassing van Pica-databanken door Duitse
bibliotheken. Een en ander heeft vooral geleid tot een
intensivering van de contacten met Duitse bibliotheken,
die in 1990 tot onderzoek naar nauwere samenwerking met
de zg. Verbundsysteme en de Deutsche Bibliothek
aanleiding geven .
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5. Gebruik van databases en systemen
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de
gegevens over database- en systeemgebruik in 1989, waar
mogelijk vergeleken met de statistische gegevens over
voorafgaande jaren.
GGC-systeem
In totaal werden 1.089.851 (in 1988 940.435) publikaties
via het Pica-Catalogiseersysteem verwerkt met in totaal
1.240. 708 (in 1988: 1.103.228) exemplaren. Het grootste
aantal publikaties werd ook dit jaar weer door de UB
Groningen gecatalogiseerd, te weten 110.602 publikaties
(144.999 exemplaren), gevolgd door de UB Nijmegen met
86.233 publikaties (100.498 exemplaren) en de UB
Rotterdam met 66.205 publikaties (83.388 exemplaren).
Oak in 1989 hebben de ontleningspercentages aangetoond
dat het shared cataloguing-principe werkbesparing
oplevert. Ontlenen is het aanhechten van de eigen
bezitsgegevens aan een reeds in de databank aanwezige
bibliografische beschrijving. Ook het kopieren van een
aangetroffen beschrijving als basis voor de eigen
beschrijving is ontlenen. Uitgesplitst naar soort
ontlenen is dit voor 1989:

- ontleend van de nationale bibliografieen zoals Library
of Congress, British National Bibliography, Deutsche
Bibliothek, Nederlandse Bibliografie en van OCLC: 18%
van de verwerkte exemplaren.
- ontleend via kopie: 27% van de verwerkte exemplaren.
- ontleend via in gebruik nemen van online ingevoerde
beschrijvingen van GGC-deelnemers: 38% van de verwerkte
exemplaren.
Het totale ontleningspercentage bedraagt (afgerond) ruim
83%. Dit betekent dat 8.3 van de 10 publikaties die via
het catalogiseersysteem verwerkt worden, niet meer door
de instellingen zelf ingevoerd behoeven te worden. En dat
het dus in minder dan 17% van de gevallen nodig is zelf
een bibliografische beschrijving online in te voeren.
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De frequentie van gebruik van de verschillende
GGC-zoeksleutels kan als volgt in procenten worden
weergegeven:
titel/auteursleutel
Pica-produktienummer
ISBN
auteur

48%
24%
10%
8%

In de meeste gevallen verloopt het zoeken efficient. Van
64% van de zoekacties is 1 treffer het resultaat. In
slechts 0.8% van de gevallen worden meer dan 300 treffers
gevonden. Met dit percentage van 64% kan worden
aangegeven dat de gebruiker in 2 van de 3 gevallen direct
een beschrijving vindt. Of dit dan ook de gezochte
beschrijving is, valt uit deze cijfers niet af te leiden.
Naast catalogiseren werd het GGC - systeem ook gebruikt
voor daarmee samenhangende activiteiten. Om enkele
cijfers te noemen:
106 . 018 beschrijvingen werden via de
download-presentatie overgeheveld naar een PC voor
gebruik met het softwarepakket Micro-OPC.
- gebruikers stuurden 23. 114 berichten via de
Pica-mailfunctie.
- via de thesaurusfunctie werden 132.570 nieuwe termen
ingevoerd in algemene en/of lokale thesauri.
In totaal 30 . 249 titelbeschrijvingen werden in 1989 uit
de database verwijderd .
Systeemcijfers over 1989 :
Het GGC-systeem was 99.6% van de geplande tijd
beschikbaar.
De gemiddelde interne responstijd bedroeg 0,96 seconden
(CPU- tijd, datatransmissietijd niet meegerekend).
Het gemiddelde aantal transacties (een transactie is
gedefinieerd als een ENTER-commando tot en met het
daaropvolgende systeemwoord) bedroeg 113.507 per dag.
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NCC periodieken
In 1989 zijn voor periodieken via het NCC-systeem 299.556
aanvragen ingediend . Het totaal aantal gevormde sets
(resultaat van de zoekacties) bedroeg 470 . 620 . Oat levert
een zoekefficientie op van gemiddeld 1 . 57 zoekactie per
aanvraag .
Nog enkele cijfers betreffende het gebruik van de NCC
voor periodieken .
- Totaal aantal positief gehonoreerde aanvragen 272 . 043
- Ooorplaatsingsfactor
1 . 18
Oat betekent dat gemiddeld 1 van de 5 aanvragen moest
worden doorgeplaatst .

Ingediende aanvragen - periodieken
(totaal: 299 . 556 = 100%)

Centrale catalogi en de KNAW
(20,4%)
Universiteitsbibliotheken
(28,4%)
RSF-bibliotheken
(2,4%)
Ministerie-bibliotheken

61.117
85.223
7.156
3 . 055

(1%)

Bedrijfsbibliotheken
(40,1%)
Overige bibliotheken
( 7, 7%)

120.177
22 . 818
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Positief gehonoreerde aanvragen
(totaal: 272.043 = 100%)
Centrale catalogi en de KNAW
(55,4%)
Universiteitsbibliotheken
(33,9%)
RSF-bibliotheken
(1,1%)
Ministerie-bibliotheken
(0,6%)
Bedrijfsbibliotheken
(7, 7%)
Overige bibliotheken
(1, 3%)

150 . 592
92 . 278
3 . 086
1. 530
21. 146
3.411

IBL monografieen
Het IBL-systeem voor monografieen was in 1989 op
experimentele basis beschikbaar voor 16 bibliotheken . In
1989 zijn voor monografieen via het EIMS-systeem 62.853
IBL-aanvragen ingediend . Het totaal aantal gevormde sets
bedroeg 144.885, hetgeen een zoekefficientie oplevert van
2.3 per aanvraag.
Het systeem zal naar verwachting in 1990 ook voor andere
bibliotheken worden opengesteld.
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 waren in 1989 de bestanden van Nedlijn,
Swidoc en CEN geheel of gedeeltelijk gratis .
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presentatie

Bestand
tijd

zoekactie

TACO-ACTUEEL

26.585

74 . 745

1. 245

2.283

1. 071

2.581

2. 112

6. 735

1. 822

2 . 384

2 . 182

3 . 260

4 . 063

14.418

1. 435

1. 916

1. 058

2. 798

4.353

4 . 287

714

1. 081

4 . 610

9.612

3 . 40 3

6.336

710

1. 325

1. 698

4.155

55.240

135.532

132.382
GLIN
4.889
AVM
4 . 693
BNTL
10 . 14 7
VREP
18 . 033
TACO-VE
10 . 091
NBLC-VAKBIB
20 . 257
STCN
7. 169
TACO-INFO-AVM
5.246
NESTOR
17.867
NEDLIJN
2 . 428
TACO-ARCHIEF
16.248
TACO-LIT
11. 776
SWIDOC
2.933
CEN
11.331
Totaal

275 . 490
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Toelichting
- zoekactie = aantal geslaagde zoekacties, dat wil zeggen
1 of meer dan 1 referentie gevonden .
- presentatie = aantal presentaties (ISBN of uitgebreid)
tijd = aantal minuten verbindingstijd
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6. Ontwikkeling
De activiteiten op het gebied van systeem- en
netwerkontwikkeling zijn in 1989 bepaald door drie
hoofdpunten :
a. ontwikkeling van het nieuwe centrale Pica - systeem
(Pica3)
b. voorbereidingen voor de ontwikkeling van een vernieuwd
locaal bibliotheeksysteem (LBSJ)
c. netwerkontwikkelingen met betrekking tot een Open
Bibliotheek Netwerk, waaronder de voorbereiding van de
integratie in SURFnet
a.

Pica)
In het kader van de voorbereiding van het Pica
Beleidsplan was in 1988 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 groat mogelijk gebruik gemaakt wordt van nieuwe
technologieen en waarbij de integratiegedachte tussen
diverse onderdelen van het Pica-netwerk centraal staat .
In 1989 heeft dit geleid tot de uitwerking van een nieuw
technisch concept, dat aan de deelnemende instellingen
gepresenteerd is.

Pica3 is van origine een technisch concept . Maar er zijn
meer redenen voor Pica3:
-

integratie van de programmatuur om daarmee het
onderhoud van die programmatuur te optimaliseren en te
minimaliseren
- een met name voor de GGC toenemende behoefte aan een
verbeterde en gestandaardiseerde zoekfaciliteit
- snelle technische ontwikkelingen die de realisatie van
een verbeterd gebruikersinterface mogelijk maken met
gebruik van de extra mogelijkheden die een pc biedt
zoals intelligentie op de werkplek, meertaligheid en
reductie van datacommunicatie
- het wegnemen van knelpunten om daarmee een verdere
groei van de centrale Pica-systemen mogelijk te maken.
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In PicaJ worden geintegreerde voorzieningen gerealiseerd
voor gemeenschappelijk catalogiseren, interbibliothecair
leenverkeer en online retrieval. Bestaande functies
blijven gehandhaafd. Hoofdpunten zijn:
- nieuwe index- en databankstructuur
- integratie van authority files en bibliografische
databank
- verbeterde en uniforme zoekfaciliteiten
- nieuwe gebruikersinterface voor catalogiseren
- gebruik van personal computers als intelligent
bibliografisch werkstation
- dezelfde technische gebruikersinterface voo, alle
modulen
- verbeterde verwerkingsprocedures
Het PicaJ-project kan globaal verdeeld warden 1n een
zestal deelprojecten.
Het eerste deelproject behelst het functioneel en
technisch ontwerp en de specificaties. Inmiddels is dit
onderdeel afgerond. Ontwerp en specificaties zijn in
overleg met een speciale werkgroep uit de
GGC-Gebruikersraad opgesteld en in een aparte vergadering
van de GGC-Gebruikersraad gepresenteerd en
bediscussieerd. Enkele punten wachten nog op een
definitieve oplossing, bijvoorbeeld de controle op
dubbele invoer.
Het tweede deelproject betrefc de aanpassing van het
GGC-uitvoersysteem. De database-interface wordt aangepast
aan de nieuwe thesaurus en databasestructuur. Een eerste
aanpassing start begin 1990. Volledige implementatie
volgt na deelproject vier .
Het derde onderdeel is de aanpassing van de
netwerkprogrammatuur (lijn- en schermafhandeling centrale
systemen). Voorbereidingen zijn begin 1990 gereed,
implementatie volgt tussen april en september 1990.

28

De deelprojecten vier, vijf en zes warden parallel
uitgevoerd.
Het vierde deelproject richt zich op de convers1es die
nodig zijn voor omzetten van Pica2- naar Pica3-structuur :
- de database: periode januari - augustus 1990
- de thesauri: maart 1990
- indexbestanden: april (GGC) - augustus (ORS / NCC) 1990
Deelproject vijf levert de n1euwe programmatuur voor de
Pica-systemen op de centrale Tandem-computer. Samen met
het IBW-pakket dat zijn plaats vindt op de pc, vormt deze
programmatuur het hart van Pica].
Na een basisversie (zoeken) in april 1990 en een
tussenversie (bewerkingen le deel) in augustus 1990,
volgt de volledige versie eind 1990.
Deelproject zes levert de IBW-programmatuur en wordt
uitgevoerd in twee delen: een eerste versie 1n april en
een complete versie in augustus 1990.
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b. LBS3
In samenwerking met een Technische Werkgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van enkele universitaire
rekencentra, en een Functionele Werkgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van enkele bibliotheken, is een
herontwerp gemaakt van het Pica Locaal Bibliotheek
Systeem . Het herontwerp is aan de 16 bibliotheken met een
LBS gepresenteerd .
Hoofdpunten zijn :
- functionele integratie van de databanken van de locale
en centrale systemen
- gelijktijdige update van locale en central e databanken
- standaardisatie van zoekfaciliteiten
- verbeterde online publiekscatalogus
- gebruik van intelligente bibliografische werkstations
- meertaligheid
- standaard operating systeem
- netwerkfaciliteiten
- voortzetting van het gebruik van VAX apparatuur
- keuze voor VMS als operating systeem
- principe keuze voor een RDBMS
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c.

Open Bibliotheek Netwerk
In samenwerking met SURFnet b . v . is een projectplan
opgesteld voor de realisatie van een Open Bibliotheek
Netwerk in Nederland. De doelstelling van het project is
de totstandkoming van een open bibliotheeknetwerk,
aansluitend op de bestaande ontwikkelingen rond het OSI
Virtual Terminal Protocol, waarbij de volledige
functionaliteit van alle in het netwerk opgenomen
systemen, inclusief het centraal computersysteem van
Pica, beschikbaar is.

Om dit doel te bereiken wordt in het project:
- een aantal verschillende koppelingen tussen
bibliotheeksystemen tot stand gebracht;
- een voorziening in het netwerk getroffen waardoor,
gezien vanuit de eindgebruikers, datacommunicatie zowel
intern binnen de instellingen als extern naar onder
meer andere bibliotheken en Pica mogelijk is;
- de belangrijkste applicatie ten behoeve van
eindgebruikers, de Online Publieks Catalogus (OPC),
vernieuwd.
Voor de koppelingen tussen bibliotheeksystemen staan in
beginsel, als vervolg op de ontwikkelingen mec betrekking
tot OSI-implementaties die bij Pica plaatsgev,) nden
hebben, twee wegen open : uitbreiding van de bestaande
Picalink-implementatie of uitbreiding van de Virtual
Terminal - implementatie. In het project is voor de laatste
weg gekozen.
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De concrete gewenste projectresultaten zijn:
- een gerealiseerde optimale aansluiting van de lokale
bibliotheeksystemen op de lokale
datacommunicatie-infrastructuur van de betrokken
instellingen, met name aansluiting van terminals via
ethernet en DECnet;
- een gerealiseerde lokale Virtual Terminal-functie die
via lokale werkstations toegang geeft tot het centrale
Pica-catalogiseersysteem en daarmee een geintegreerd
geheel vormt, en tevens toegang geeft tot andere lokale
bibliotheeksystemen;
- een vernieuwde Online Publieks Catalogus (OPC)
gebaseerd op een toekomstvast operatingsysteem;
- een gerealiseerde koppeling van lokale
bibliotheeksystemen onderling en met het centrale
Pica-systeem via het SURFnetwerk.
Met de onder a, b enc genoemde projecten is 1n 1989 een
aanvang gemaakt.
Daarnaast zijn de volgende in 1989 gerealiseerde
ontwikkelinspanningen nog te melden:
- GGC: .programmatuur om exemplaren te splitsen
.kill-functie
.relatieprogrammatuur thesauri t.b.v. ORS
-

LBS:

.module 'Community Information'
basis
. leenfunctie OPC
.decentraal bestellen ACQ
.back up procedure OUS
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op experimentele

Op het gebied van netwerkvorming zijn de volgende
activiteiten te melden :
- voorbereidingen werden getroffen voor de uitvoering van
een project om door koppeling van het ALS-systeem van
de Gemeentebibliotheek Rotterdam en het Pica-LBS van de
Erasmus Universiteit Rotterdam te komen tot een
regionaal Rotterdam Bibliotheek Informatie Netwerk
(ROBIN). Dit project zal in 1990 warden aangepakt.
- verdere voortgang is geboekt in het
Samenwerkingsproject met de UB Utrecht en de
Gemeentebibliotheek Rotterdam voor de koppeling van
locale Pica-, ALS en GEAC-systemen aan de centrale
Pica-computer (Picalink).
De participatie van de Katholieke Universiteit 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 andere operationele Pica
locale systemen.
In 1989 zijn er 12 instellingen die gebruik maken van
de acquisitiefunctie met online verbinding met de GGC:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholieke Universiteit Brabant
Universiteit Twente
Rijksuniversiteit Limburg
Rijksuniversiteit Leiden
Theologische Universiteit Kampen
Provinciale Bibliotheek Zwolle
Universiteitsbibliotheek Utrecht
KITLV Leiden
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Zoetermeer
Aan de cijfers over 1988 en 1989 is te zien dat de
gemeten gemiddelde responstijden afnemen, terwijl het
gebruik toeneemt. De genoemde responstijden zijn intern
in het centrale systeem gemeten tijden, die aa ngeven
hoeveel tijd er verstrijkt tussen het binnenkomen van een
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boodschap en het terugsturen van het antwQord.

Overzicht gebruik Picalink 1988 en 1989

aantal zoekacties
aantal presentaties
aantal updates
aantal transacties
gemiddelde interne responstijd
msec

1988
103 . 832
72.614
53.851
267.619
l. 110 msec
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1989
139.231
105. 146
64. 13 7
379.322
913

7. Gebruikersondersteuning en voorlichting
In 1989 is de GGC-Gebruikersraad vijf maal bijeengeweest,
waarvan een bijeenkomst speciaal was gewijd aan Pica3 . De
belangrijkste overlegpunten waren verder:
- opheffing Commissie Databeheer
- de vorm van overheidscorporaties
- translitteratie van Syrisch
- eindverslag Werkgroep Documentatie
- OCLC-retro-procedure
- inlezen van Franse tapetitels
Orie gebruikersraadleden van het eerste uur namen
afscheid:
drs J.J.K. Fuchs (UB Leiden)
drs G.J.M. Jacobs (KB)
A.J. Ligtenberg (KU Brabant)
De Gebruikersraad LBS is tweemaal bijeengeweest. De
belangrijkste overlegpunten waren:
- programma voor controle van de consistentie tussen GGC
en LBS
- community information
- decentraal bestellen (acquisitie)
- uitleenfunctie voor het publiek
- Pica3
- LBS3
De ORS-Gebruikersraad kwam driemaal bijeen metals
belangrijkste agendapunten :
- prikbord-functie
- printcommando in menuversie
- zoeken met update-datum
- trunceren
- zoeken op letterlijke inhoud
- presentatie van diakritische tekens
In 1989 werd vier maal een cursusweek georganiseerd,
terwijl tevens uitgebreid aandacht is besteed aan overleg
met en instructie van nieuwe gebruikers .
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8.

Huisvesting

De in 1988 gezamenlijk met BAZIS tot stand gekomer,
nieuwbouw aan de Schipholweg te Leiden werd in januari
van dit jaar door Pica betrokken, nadat BAZIS hiertoe
eind december was overgegaan .
De medewerkers verhuisden op vrijdag 15 januari. De
software en hardware werden het weekend hierop volgend
van het computercentrum in de KB te Den Haag naar de
nieuwe computerruimte te Leiden verhuisd.
Op 2 maart volgde de officiele opening van het gebouw. De
plechtigheid ving aan in de Pieterskerk te Le i den, waar
dr ir B. Okkerse de toespraak van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen,
drs W.J . Deetman, uitsprak en verschillende andere
sprekers, zowel van Pica als van BAZIS, aan het woord
kwamen. Na het officiele gedeelte werden de genodigden
~er bus naar de Schipholweg vervoerd, waar de nieuwbouw
bezichtigd kon worden tijdens de in het gebouw verzorgde
receptie .
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9. Personeel
Op 31 december 1989 waren 47 medewerkers (32 mannen en 15
vrouwen) in dienst van het Centrum voor
Bibliotheekautomatisering Pica (per 31 december 1988 : 49:
34 mannen en 15 vrouwen). Aan 5 medewerkers werd eervol
ontslag verleend, 3 nieuwe medewerkers werden aangesteld .
Gedurende het verslagjaar waren alle 47 medewerkers (15
vrouwen en 32 mannen) in dienst van de Stichting. De
overgang van 5 medewerkers (1 vrouw en 4 manr.en), in
dienst van de Koninklijke Bibliotheek naar ee~
dienstverband bij de Stichting is per l januari 1989
gerealiseerd .
Tevens was tot medio 1989 een medewerker aangesteld in
het kader van de regeling tewerkstelling erkend
gewetensbezwaarden militaire dienst.
De 53 medewerkers die gedurende 1989 in dienst van Pica
waren, beschikten met elkaar over 9 . 085 werkdagen,
waarvan er 408 in v erband met ziekte werden verzuimd . Het
Pica-ziekteverzuim bedroeg in 1989 derhalve 4,5 %. Het
ziekteverzuim van de mannelijke medewerkers bedroeg 3,9 %
en van de vrouwelijke medewerkers 6,3 %.
De gemiddelde leeftijd van de Pica-medewerkers bedroeg
per 31 december 1989 34,5 jaren .
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10.

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 1989

31 - 12-1988

31-12-1989
f

f

f

f

MATERIELE VASTE ACTIVA:
Apparatuur en know-how

p. m.

p .m.
9.680.751

10 . 014.570

Ontwikkelapparatuur locale bibliotheeksy s temen

63. 768

85 .0 24

Auto's

84.140

23.216

Gebouw

10.122.810

9.828 . 659
VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraad apparatuur
Vorderingen:
- vor deringen
- overlopende activa
Liquide middelen

54.978

65 . 314

2 . 952.911

2 . 111.837

58. 752

322 .8 22

2.304. 708

2 . 586 . 396
5.371.349
15.200.008
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5 . 086.36 9
15 . 209.179

31-12-1988

31-12-1989
f

f

f

f

EIGEN VERMOGEN:
Reserves
Batig saldo lopend
boekjaar

3.887.143

3 . 817.613

609 . 173

750.530
4 . 496.316

4.568.143

VOORZIENINGEN

2 . 651. 776

1. 362. 849

LANGLOPENDE SCHULD

4. 750.000

5 . 000.000

KORTLOPENDE SCHULDEN:
Middelen ter beschikking
2.180.514
van derden
Schulden aan leveranciers
Overlopende passiva

2.256 . 365

103. 300

147.585

1.018.102

1.874.237
3.301.916
15.200.008

4. 278 . 187
15 . 209 . 179

----------

-----=== ==
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1989

1989
f

PERSONEELSKOSTEN

1988
f

3 . 729 . 448

3.623.411

SYSTEEMONTWIKKELING EN
ONDERHOUD APPARATUUR

939.652

1.030. 712

ALGEMENE KOSTEN

339.893

360 . 382

HUISVESTINGSKOSTEN

401.235

84 . 189

ONVOORZIEN

189. 705

319.252

OVERIGE LASTEN

123 . 067

126 . 784

69.000

263.800

609. 173

750.530

TOEVOEGING ENTREEGELDEN AAN EIGEN VERMOGEN
BATIG SALDO TER BESTEMMING DOOR HET BESTUUR
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6.401. 173

6.559.060

---------

-- -- - ----

--------=-19~8~9;_____
f

1988

f

BIJDRAGEN VAN LEDEN:
1.725.500

1. 502 . 000

- personeelskosten

565.800

520 . 800

- exploitatie locale
bibliotheeksysternen

690.000

689 . 817

- contributies

2.981 . 300

2 . 712 . 617

BIJDRAGEN VAN NIET-LEDEN :
- exploitatie locale
bibliotheeksystemen

138 . 221

159.317

1.796 . 271

1. 659. 569

- Nederlandse Centrale
Catalogus

802 . 630

671. 486

- projectontwikkeling

194.900

411. 158

- hostactiviteiten

186 . 447

532 . 486

- volgens tarief

ENTREEGELDEN
RENTE
OVERIGE BATEN
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3 . 118 . 469

3.434 . 016

69 . 000

263 . 800

178.779

118. 165

53.625

30 . 462

6.401. 173

6 . 559 . 060
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11.

Accountantsverklaring
Wij hebben de jaarrekening 1989 van de Stichting Centrum
voor Bibliotheekautomatisering, gevestigd te Leiden,
gecontroleerd.
Op grand van ons onderzoek z1Jn 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 1989 en van de financiele uitkomsten over
1989.

's-Gravenhage,

26 april 1990
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Moret Ernst & Young,
registeraccountants
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12.

Toelichting op de jaarrekening 1989
a.

Toelichting op de balans.
Waarderingsgrondslagen

De in de balans vermelde 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 Pica welke zijn gewaardeerd op
nihil .
Eind 1988 is de bouw van een nieuw kantoorpand 1n Leiden
gereedgekomen . De totale stichtingskosten voor deze
nieuwe huisvesting hebben f 10 . 014 . 570 bedragen,
exclusief de kosten van inrichting . Het pand is begin
1989 in gebruik genomen en zal in 30 jaar warden
afgeschreven.
Voor de financiering is een lening van f 5.000 . 000 met
een looptijd van 20 jaar afgesloten, terwijl het restant
is gefinancierd met eigen vermogen en voor een klein dee!
met voorzieningen .
Een groat gedeelte van het pand is verhuurd, waarvoor een
verhuurovereenkomst is gesloten voor een periode van tien
jaar met een stilzwijgende verlenging van nogmaals tien
jaar . De servicek~sten warden op basis van het aantal in
gebruik genomen m v errekend .
De post ontwikkelapparatuur locale bibliotheeksystemen
heeft betrekking op apparatuur waarvoor geen f ubsidie
wordt ontvangen . De afschrijving vindt plaats i n 5 jaar.
De afschrijvingstermijn vo or 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 warden aangewend voor
specifiek aangegeven doeleinden . De langlopende schuld
heeft een looptijd v an 20 jaar. Het rentepercentage
bedraagt 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.

47

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.

b.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Over 1988 was de jaarrekening afgesloten met een batig
saldo van f 750.530,--. Het bestuur heeft besloten dit
saldo als volgt aan te wenden :
f

-

toevoeging voorziening locale bibliotheeksystemen

450 . 000

-

participatie in samenwerking tussen Pica en de
Katholieke Universiteit Brabant

200.000

-

instelling Pica leerstoel

25.000

-

toevoeging aan de voorziening Mr.

J . R . de Groot fonds

- vorming voorziening voor waardevastheid pensioenen
-

25.000
50.000

toevoeging aan de algemene reserve

530
750.530

De bestemming van dit batig saldo is in de jaarrekening 1989
verwerkt.
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Indien de baten naar herkornst worden gespecificeerd is de volgende
opstelling te geven (x f 1 . 000):
1989

1988
%

%

2.021

31,6

1. 7 62

26,9

Koninklijke Bibliotheek

600

9,4

636

9, 7

Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen

360

5,6

315

4,8

Nederlandse Centrale
Catalogus

803

12, 5

672

10,2

H.B . 0.-instellingen

188

2, 9

289

4,4

1.226

19, 2

1 . 160

1 7, 7

Universiteiten

Openbare bibliotheken
(incl. N.B.L.C. en
Landelijke Bibliotheek
Centrale)
Overige instellingen

521

369

5 . 7 19

89,3

5.203

79,3

Projectontwikkeling

195

3, 1

411

6,3

Hostactiviteiten

186

2,9

532

8, 1

Overige opbrengsten

301

413

6.401

100,0
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6.559

100,0

so

Bijlage A: Organisatiestructuur Pica

Organisatiestructuur Pica

WSF-bibliotheken
Overige openbare bibliotheken

Koninklijke
Bibliotheek;
Universiteitsbibliotheken

Samenwerkingsverband KB
en UB's Pica

Vereniging
NBLC

Stichting
Centrum voor
Bibliotheekauto-

_ _.....J

Raad van
Deelnemers

Gebruikersraden
Adviescommissies
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Bijlage B:

Bestuur en directie

Per 31 december 1989 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.
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Per 31 december 1989 was de directie van de Stichting als
volgt samengesteld:
Ing.

L.

Casters, directeur

Ors A.G . J.M.

Bossers, adjunct-directeur
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Bijlage C:

Raad van Deelnemers

Koninklijke Bibliotheek

Rijksuniversiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Limburg
Erasmus Universiteit Rotterdam
Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholieke Universiteit Brabant
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijksuniversiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Provinciale Bibliotheek Friesland
Scads- of Atheneumbibliotheek Deventer
Gemeentebibliotheek Rotterdam
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Openbare Bibliotheek Den Haag
Zeeuwse Bibliotheek
Openbare Bibliotheek Groningen
Openbare Bibliotheek Tilburg
Stadsbibliotheek Maastricht
Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vredespaleis
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C . J. van den Berg,
hoofd verwerking
publicaties
C.T.J. Kli_js,
onderbibliothecaris
dr . A . G. Klugkist,
onderbibliothecaris
J.D . Gilbert M . A.
adjunct-bihliochecaris
drs. W.S.L . M. van Egeraat
onderbibliothecaris
mr. G . G.A.M. Pijnenborg,
bibliothecaris
mr . J.P.J. Geleynse,
bibliothecaris
dr . J . H. de Swart,
bibliothecaris
drs . P. Vellekoop
bibliothecaris
drs . N. P . van den Berg
bibliothecaris
mevrouw drs. F.E. de Nie,
bibliothecaris
drs. J.C . Bedaux,
bibliothecaris
A.J. Kamp,
adjunct-directeur
vacature
mevrouw J.M . Roos,
sectiehoofd toelevering
drs. A. J . de Visser,
directeur
C . Wiersma,
adjunct-directeur
de heer H. Ewoldt
directeur
mevrouw mr C. de Koster,
hoofd
E. Du ij ker,
directeur centrale dienstverlening
dr . Th. Vreugdenhil,
hoofd afdeling Bibliotheek en Do cumentatie
mevrouw mr I.L. Kost,
conservator
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Provincie Overijssel
Maritiem Museum
Sociaal-Wetenschappelijk Informatie- en
Documentatiecentrum
Stichting Infostructuur Hoger
Onderwijs Limburg

B. Kiestra, B. A. M. L.S . ,
bibliothecaris
H. A. Koops,
directeur
dr A.F. Marks,
directeur
J . D. Gilbert M. A. ,
drs J . Tindemans,
leden Stuurgroep
R. J . Zwart,
directeur gebruikersdiensten
ing . R . P . van Delden,
directeur

Technische Universiteit Delft
Nestor
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Bijlage D: Gebruikersraden
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GGC-Gebruikersraad

Afrika Studiecentrum

J. van der Meulen

ABP/AOV

J. Lussenberg

Algemene Hogeschool Amsterdam

mevrouw .. Hillebrand
mevrouw S.W. Hoexum

Algemene Rekenkamer

drs. K. Hopman

Anne Frank Stichting

mevrouw T. van Nimwegen

Audiovisueel Archief

mevrouw G. Oosterbaan

Bureau voor de Bibliografie
van de Neerlandistiek

mevrouw drs. M.S. Geesink
P. Doorenbosch
M. de Schepper

Bibliotheek Arnhem

R. den Hengst
mevrouw R. Stempher-Lodewijk

Bibliotheek Provincie
Noord-Brabant

R.B.H. van der Heijde

Bibliotheek Provincie
Overijssel

B. Kiestra

Bibliotheek CBS

dr. Th . Vreugdenhil
mevrouw H. van den Brink
A.M.M. van Leusden
mevrouw P.J. Soudijn

Centrale Technische Catalogus

mevrouw C. Belder

DNPP

G. Voerman

Bibliotheek Landbouw
Universiteit Wageningen

L . Derksen

Dow Chemical

mevrouw L. Stockman

Erasmus Universiteit Rotterdam

dr. R.L. Schuursma
E. Goldman
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Medische Bibliotheek EUR

mevrouw dr. A. Bleeker
mevrouw drs . A. S . Tjiam

Gemeente Bibliotheek Rotterdam

mevrouw E.T . van der Kamp
mevrouw M. Klein
P . J . Th . Schoots

Haagse Hogeschool

drs. J. Companjen
mevrouw H. van Scheyndel

HEAO Sittard

mevrouw H. Bugter

Hoge Hotelschool Maastricht

mevrouw K. Kleijnen

Hogeschool Heerlen

mevrouw J . van Hooidonk

Hogeschool Interstudie

mevrouw J . Fleuren
W. van Pelt

Hogeschool Katholieke Leergangen

J . Coenegracht

Hogeschool Midden Brabant

mevrouw B. Stijns

Hogeschool Sittard

mevrouw S . Jense

Hogeschool Venlo

F.

Hogeschool West Brabant

W. Ligtvoet

IHOL Bibliotheekproject

mevrouw drs. M. C . Paulides

Jan van Breemen Instituut

mevrouw R. Alberts

Jan van Eyck Akademie

F . de Warrimont

Jezuietenbibliotheek
Berchmanianum

N. Appel,

Koninklijk Instituut voor de
Marine

mr.

Koninklijke Militaire Akademie

mevrouw drs.

Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land - en Volkenkunde

mr . H. C. Kemp

Katholiek Onderwijs voor
Midden Limburg

T . Geraedts
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Frings

s . j.

S . D. Elphick

G. Veldman

Katholieke Universiteit Brabant

mevrouw E . Taylor
mr . J . P.J . Geleynse
A.J . M. Ligtenberg

Katholieke Universiteit Nijmegen

H.G.L. Janssen
drs. J . Verbaas
W.J.H. Hermens
drs. A.J.M. Dobbelaer
mr. G.G.A.M. Pijnenborg

Koninklijke Bibliotheek

drs. G.J.M. Jacobs
drs. C. A.J. Thomassen
mevrouw M.A.C. Hulsing
Ronteltap
G. Scholten
mr. A.P. van der Kooi
mevrouw R . Damstra
C. van den Berg
H.J. Jansen

MEMO Media Marketing

Th. E. Visser

Maritiem Museum Prins Hendrik

E. A. de Vries

Ministerie van O&W

J.B.J . van den Beld

Ministerie van Justitie

mevrouw E. van Zelst
mevrouw Th. van DijkElshoud

NBBI

W.A.M.

NBLC

W. van Stiphout
E. Duyker
mevrouw F . A.J . M. KosterLinssen
mevrouw A.M . M. Kleijnsmit
mevrouw J.L. de Vries
mevrouw D. van der Heijden

NBLC-Almere

B. Schipper
G. Hagen

Nederlands Centrum voor
Rechtshistorische Documentatie

mevrouw mr M.A. BeckerMoelands

Nederlands Instituut voor
het Nabije Ooscen

drs. H. E . Lagro

Nederlands Letterkundig Museum

S.A . J. van Faassen
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Leys

Stichting Nestor

mevrouw M. van Bogt

OB Utrecht

mevrouw T . Esselink
M. van der Meer

OB 's-Gravenhage

mevrouw J . M. Heijmenvan Dommelen
mevrouw M. C. Somers
W.M. Renes

OB Amsterdam

mevrouw E.A . C. Klaassen
drs. P . van Otegem
J . H. M. van Velzen

OB Enschede

mevrouw J . Nekkers-Konings

OB Groningen

mevrouw T . LekkerkerkerSlim
E.J . Heij

OB Hoogezand

mevrouw M.S . Hovius - Huygens

OB Tilburg

C. van Poppel
mevrouw P. Nass
H. Ewoldt

PBC Groningen

E. Munstra

PB Friesland

mevrouw G. Dam
mevrouw drs . F.E . de Nie

RABIN

mevrouw S.Th . M. Lap

Revalidatie Informatie
Centrum 'Hoensbroeck'

mevrouw C. Kusters

Rijkshogeschool Groningen

mevrouw A. M. Ferrari

Rijkshogeschool IJsselland

mevrouw G. Krooshof
mevrouw I. Goes

Rijkshogeschool Maastricht

mevrouw L. Bastings
J.N.J.M. Lamerichs

RU Groningen

E . M.J . Braams
mr W.R.H . Koops
mevrouw H. Oostergetel
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RU Leiden

drs G.H.A. Scholte
G.C. van der Klugt
drs J.J . M. van Gent

RU Limburg

H.J.J.H. avn der Pool
H. Bemer
dr J.L.M. van Dijk

RU Utrecht

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

Bureau STCN

dr J.A. Gruys

Stads- of Atheneumbibliotheek

D. Webbink
drs J. Bedaux
mevrouw E.F . Westra

Stadsbibliotheek Haarlem

mevrouw A. Kraaier

Stadsbibliotheek Maastricht

H.F.E. Piek
mevrouw mr C. de Koster
G.C.P. Corstjens

Stichting ICODO

M. Mertens

Swidoc

D. Farace

Technische Bibliotheek Zeeland

mevrouw I Loman

Theologische
Universiteit Kampen

mevrouw L. Klunder-Roepers

Ubbo Emmius Groningen

mevrouw I. Olsman

Universiteit Twente

M.

Universiteit van Amsterdam

A.M.J.Th Heijligers

Vredespaleis

drs J. Schalekamp
mevrouw E. Biezeveld
H.H.R. van Hamel

Vrije Universiteit Amsterdam

dr J.H. de Swart
H. Huibregtse
J. Spaapen
mevrouw G. Slooten
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Scipio Blume

WSF - Bureau

C.M. Elderink

Zeeuwse Bibliotheek

drs A.J. de Visser
mevrouw A. van Zanten
P.L. Schoonheim
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Gebruikersraad LBS

Bibliotheek Provincie Overijssel

B. Kiestra

Erasmus Universiteit Rotterdam

P.O. Poppe
G.J. van der Kolk
L. Meiboom

Hogeschool West Brabant

W. Ligtvoet

Koninklijk Instituut
voor de Marine

Mr S.D. Elphick

Koninklijke Militaire Academie

drs G. Veldman

Koninklijk Instituut voor Taal-,
mr H.C. Kemp

Land- en Volkenkunde

Katholieke Universiteit Brabant

W. Haast

Katholieke Universiteit Nijmegen

mevrouw C.H. Mooren
drs J. Verbaas

Koninklijke Bibliotheek

mevrouw M.E . Hoekstra
drs G.J.M. Jacobs

Ministerie van O&W

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

NBLC-Almere

L . J . Laloli

PB Friesland

H. Schaap
mevrouw G. Dam

RU Groningen

A.K.

RU Leiden

C. A. Klapwijk

RU Limburg

J. Odekerke

Theologische Universiteit Kampen

mevrouw L. Klunder - Roepers
E . van Wijnen

Universiteit Twente

S.C . van der Meer
R. Kriek

Keijzer

Vanwege Pica werden de vergaderingen van de LBS-Gebruikersraad bijge woond door M. van Muyen (voorzitter), mevrouw B. Rickenmann (secreta ris), mevrouw A. Smit en D. van Nies.
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Gebruikersraad Online Retrieval Systeem

Bureau Bibliografie van de
Neerlandistiek

mevrouw drs M.S. Geesink

Koninklijke Bibliotheek

mevrouw K.A. van der Willigen
drs C. A. J . Thomassen

NBLC

P . Poell
mevrouw D. van der Heijden

Stichting Nestor

mevrouw M.

Bureau STCN

dr J.A. Gruys

SWIDOC

H.

ter Bogt

Schrik

Vanwege Pica werden de vergaderingen van de ORS-Gebruikersraad bijgewoond door A. Bossers, D. van Spanje (secretaris) en mevrouw H.J.
Voogt - van Zutphen.
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Bijlage E: Overzicht aansluitingen Pica per 31-12-1989
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1. Nederland.

Plaats/Naam

GGCINCCIORSILBSI

Aalsmeer
EBSCO
Alkmaar
Boehringer
HBO-V Alkmaar
HTS Alkmaar
OB Alkmaar
PBC Noordholland
Zwaan en Ter Burg
Almelo
OB Almelo
Ultra-Centrifuge
Almere-Stad
NBLC Almere

;'c

;'::

Alphen aan de Rijn
SAMSOM

..,.,

Amersfoort
Akzo
Norit
OB Amersfoort
Amstelveen
CLSI
FHV/BBDO
Ziekenfondsraad
Amsterdam
ABN
Alg. HS Amsterdam
AMRO Centr . Doc.
Anne Frank Stichting
AVA
Avantgarde
Bakkenist
Cobidoc B.V.
CWI
GU Amsterdam
GU-Centrale Med. Bihl .

;'::
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Plaats/Naam

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

GGCINCCIORSILBSI

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

*

*

Apeldoorn
CTI-TNO
OB Apeldoorn
Pale i s 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
Openluchtmuseum
PBC Gelderland
Assen
NAM
NBC Drente
Van Gorcum

,.,

*

*
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GGCINCCIORSILBSI

Plaats/Naam
Axel
OB Axel

Baarn
--Nelissen

*
Uitgeveri j

Q-Facts

*

*

Ber~en OE Zoom
Akzo Resins
GEPE

"I:

Best
Philips Med.

..,.,

·'·

Syst .

Bloernendaal
PWN

*

Borne
--OBD Borne

*

Boxmeer
Intervet Int. B. V.

*

Boxtel
Organon Teknika

*

Breda
Gianotten
Academie Gezondheidskunde
HBO West - Brabant
!HBO West-Brabant
St . Joost
KMA
Nat. HS voor Toerisrne
Vives
Vossen berg

*

~

·le
"I:

t:

,~

*tc

tc

*
-:.'c

~

Breukelen
Nijenrode

,•:

CaEelle a/d IJsse l
OB Capelle

..,.,

De Meern
Boekhandel Broese

,.,

Delft
--

CID-TNO
CTC
DGV-TNO

.,.

.,

tc
-.,-:

~

,~
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Plaats/Naam

GGCINCCIORSILBSI

Gist Brocades
Grondmech
HI-TNO
MT-TNO
TE/WET/INF DOC. TNO
TU Delft
VI-TNO
WAT LAB
Wegb. Dienst

*
*
*•:)c
-;'c

*

Den Bosch
PNB Den Bosch
OB Den Bosch
PNEM
RCC Notox
Sierra Semic
Den Haag
ARHO
BBN
DG Waterstaat
Doc. Krijgsmacht
ELF Petroland
FEL-TNO
Gezondheidsraad
Haagse Hogeschool
HD Waterstaat
Hoge Raad
Institute Social Studies
Jongbloed
KB
KB Beeldplaat
KB CC
KB CCP
KB CCK
KB Depot
KB Gelegenheidsgedichten
KB NB 1801-1832
KB Ruilbureau
KB STCN
KNMP
Min. van BIZA
Min. van BUZA
Min. van Financien
Min. van Justitie/Bidoc
Min. van Landb. en Visserij
Min. van SZW
Min. van VROM
Min. van VW

t,

*

*

*
*
*

t,

*
,.,

*

*

*

,.,
,.,

*

*
*

*
*

*
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Plaats/Naam
NBBI
NBLC
NBLC Info-AVM
NBLC Nedlijn
NBLC Taco
NBLC Uitgeverij
NBLC Vakbib
NBLC VE
Ned . Lett. Museum
Ned. Lett. Museum AVM
OB Den Haag
Prov. Zuid-Holland
PTT Bedrijfsg.
PTT

GGCINCCIORSILBSI

,.,

*

,·:

*

RABIN

Rekenkamer
RWB
SER
Sijthoff Inf. Centrum
SIPM Den Haag
Stadhuisbibliotheek
Vredespaleis
Van Stockum & Belinfante
Verwijs
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
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*

Plaats/Naam

GGCINCCIORSILBSI

Dordrecht
OB Dordrecht

··-

Drachten
OB Drachten

.,.,

Ede
NIZO

··-

Eindhoven
Hoge Media
St. Joseph
OB Eindhoven
Philips Nederland
Philips ELCOMA
TU Eindhoven

'f,

,.,

*
*,.,

,':

Emmeloord
WAT LAB

··-

,.,
";~

Enschede
OB Enschede
SLO
UB Twente

-·-

Ermelo
Chr. Blinden Bibl.

,.,

··-

,~

··-·-·-

-;':

'f,

Etten-Leur
Lederle
Struycken

.,.,

Foxhol
AVEBE

-·-

Geleen
ABP/AOV

.,.,

--

Gorssel
OB Gorssel

,·,

Gouda
--

··-

B. I. P.
OB Gouda

1,
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-;':

Plaats/Naam
Groningen
DNPP Groningen
LO UE Groningen
Nieuwsblad van het Noorden
OB Groningen
PBC Groningen

GGCINCCIORSILBSI

;':

PTT
RION
Scholtens & Zn.
RHS Groningen
RU Groningen
RU Groningen Jur. Fae.
RU Groningen Letteren Fae.

*
*
*
*

*
*

Haarlern
Cedona
M.G.S.
SB Haarlern

*
*

*

*

Hardenberg
OB Hardenberg
Haren
IB

RUG-Biol. Centrurn
Heernstede
OB Heernstede

*

Heerenveen
OB Heerenveen
Heerhugowaard
OB Heerhugowaard
Heerlen
ABP AOV/DIV Heerlen
Boekhandel Winants B.V.
CBS
DSM
HS Heerlen
Wachtendonk HS Heerlen

,•c
'1:

*
*

Hellendoorn
OB Hellendoorn
Hellevoetsluis
OB Hellevoetsluis
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*

Plaats/Naam

GGCINCCIORSILBSI

Helmond
Streekziekenhuis Helmond

·le

Hengelo
AKZO
HOLEC
OB Hengelo

,·:

*

Hilversum
APT
AVRO
KRO
Veronica
Hoensbroek
RIC Hoensbroek
Hoogezand-SaEEemeer
OB Hoogezand

*
*

*
*'le

,':

-;':

Hoorn
--OB Hoorn

*

IJsselstein
PBC Utrecht
KamEen
THU Kampen

,.,

';°:

-1,

-le

*

*

KaEEel l e
OB Kappelle

-/:

Katwijk
OB Katwijk

"I:

Leersum
Natuurbeheer
Leeuwarden
CBD Friesland
MCL
NHL/Bouhof
NHL/Tern
OB Leeuwarden
PB Friesland
Ubbo Emmius Leeuwa r den
Van der Velde

*
,~
.,.

*

*"/:.
.,.

'I:

...

. .,

.,.,
·l:
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Plaats/Naam

Leiden
Afrika Studiecentrum
AZ/Prof. Mulderbibl.
Fasson
Heerema
KITLV Leiden
Kooyker B.V.
NIPG/TNO
OB Leiden
Pica Leiden
Rijksmuseum volkenkunde
Rijksherbarium
RU Leiden
RUL-Bestuurskunde
RUL-Centrum voor Milieukunde
RUL-Cult. Antr.
RUL-Doc Oosteuropees Recht
RUL-F . S.W.
RUL-Gorlaeus Lab.
RUL-Inst. Kern
RUL-Lab. voor Fysiologie
RUL-Lisbon
RUL-P.A.W.
RUL-Sociologisch Inst.
RUL-Zoologisch Lab.

GGCINCCIORSILBSI

*

*
*

*

Leiderdorp
Medicus
Leidschendam
Billiton
Min . VROM
Lelystad
DBRWS-RIZA
DF Waterstaat
IVVO
PR
Stal Doc. Centrum
Vermande

*

Maassluis
OB Maassluis
Maastricht
Conservatorium
HBO-J Maastricht
Hoge Hotelschool
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HS Opleiding Vertaler
RHS Maastricht
RU Maastricht
SB Maastricht

GGCINCCIORSILBSI
-;':

,·,

*

,.,

Marknesse
NLR Emmeloord
Middelburg
Fanoy
ZB Middelburg

*

Mijdrecht
Bayer
Nieuwegein
Glaxo
KIWA
St. Antonius

*

Nieuwerkerk a/d IJ
OB Nieuwerkerk

*

Nijkerk
OB Nijkerk
Nijmegen
Berchmanianum
Dada
Dekker van de Vegt
Eurasem
Haskoning
Interstudie LO
KDC Nijmegen
KU Nijmegen
KUN-AV Centrale invoer
KUN-Cult. Antropologie
KUN-Faculteit der Letteren
KUN-Med. afd.
KUN-Pedag. Wetenschappen
KUN-Politicologie
KUN-Psycholinguistiek
KUN-Psychologie
KUN-Rechtsgeleerdheid
KUN- Sociale geografie
KUN-Sociologie
KUN-Wis. en Nat.
KUN-Wijsbegeerte

,.,

*

*
*,.,
*
*
*

*

*
*

*
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Plaats/Naam

GGCINCCIORSILBSI

Nijverdal
OB Nijverdal

*

Noordwijk
ESTEC

-;':

Oosterhout
OB Oosterhout

*

Oss
Organon

;'t

Petten
ECN Petten
Mallinckrodt

.,.
,·:

Rijswijk
DN Waterstaat
Min. van wvc
OB Rijswijk
Octrooiraad
Of. Eur. Brev.
PML-TNO Rijswijk
Repgo-TNO
Shell
Roermond
OB Roermond
PABO Roermond
PBC Limburg
Rotterdam
Donner
DROS
DWL
Erasmus Universiteit
GEB Rotterdam
GB Rotterdam
Gem. Havenbedr.
Gem. Werken
Med. Bibliotheek
MMPH OBJ
MMPH LIT
Shell Raff .
SRM
Stadskantoor
Unilever
Sassenheim
Akzo Coatings

,~
';°:

-;':

,~
*

*

·l:
-;':

·'·
.,

.,

*

*
-1,
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*
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*
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,~
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GGCINCCIORSILBSI

Schiedam
DCMR
OB Schiedam
PBC Zuid-Holland

*
*
*

SchiEhol
Fokker
Sittard
Dekker van de Vegt
HEAO Sittard
HS Sittard
RHS Maastricht

*
,·,
,~
.,
";°(

Sneek
--OB Sneek

Tilburg
Gianotten
HS Midden-Brabant
IFF
Janssen Pharm.
Nat. HS voor Toerisme
KU Brabant
OB Tilburg
St. Kath. Leergangen
PBC Noord-Brabant

,~
·'·

,-:

*
.,.,

.

...

•'•

.,

*
•;':

,~
*
*..,i:

,~

*

*
*
*

Uden
Sandoz BV
Utrecht
Broese
BSH
Courseware
DE Research
Hogeschool Midden-Nederland
Icodo
LCD GVO
MBU
Memo
NS Utrecht
RU Utrecht
RUU-AARDW

"le

*

SEijkenisse
OB Spijkenisse
Terneuzen
Dow Chemical

*
*

"k

-·-

-·-

-·-

,':

,.,

-·-1,

"k

.c

.,.,

,.,
.,.,
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Plaats/Naam

RUU-BCU
RUU-BDI
RUU-DIERG
RUU-FYS+ST
RUU-JB
RUU-LB
RUU-TRANS-III
RUU-WISK
OB Utrecht
SIVDG
SURFnet
VOLMAC

GGCINCCIORSILBSI

,

....

Veghel
CCl Cehave
DMV Campina
Velp
AKZO systems
Velsen Noord
Hoogovens IJmuiden
Venlo
Andeno
HS Venlo
OB Venlo
OCE
Vervoersacademie

,.,

Vlaardingen
Boekhuis Den Draak
Unilever
Vlissingen
TB Vlissingen
Voorburg
Arbeidsinspectie
CBS
Wageningen
CLC
CTCAR
LU Wageningen
Plant Gen

82

Plaats/Naam

GGCINCCfORSfLBSI

Staringgebouw
Stoas-LAMC

*

Weesp
Bristol-Meyers
Duphar

l':

-;'t

Winschoten
OB Winschoten

*

Winterswijk
OB Winterswijk

*

Zaandam
GOB Zaanstreek

*

Zeist
Civo-TNO
Zoetermeer
Min . 0 en w
OB Zoetermeer

*
-;'t

-;':

,~
-1,

Zoeterwoude
Heineken
Zwolle
OB Zwolle
OBD Zwolle
PBO Zwolle
Waanders

*

*

*

*

*

*

83

*
;'t

"'

Plaats/Naam

GGCINCCIORSILBSI

2 . Belgie

Antweqien
us Consulate General

-le

Beerse
Janssen Pharma . B
Janssen Pharma . B Bleu
Brussel
BBN Brussel
Epidemiologie
Vrije UnivP.rsiteit

-le

*
*

Geel
HI Kempen

*
*
-le

Hasselt
PCOB Hasselt

*

Leuven
KU Leuven

*

Louvain-la-Neuve
Shell-GA!

*

*

Mont-St.Guibert
Cyanamid

*

Puurs
--

Upjohn

-::

Turnhout
Organon Tekn i ka

·'·

Tielt
--OB Tielt

-1,

3. Luxemburg

Luxemburg
Europarlement

*

*

84

Plaats/Naam

GGCINCCIORSILBSI

4 . Duitsland

Munster
WU Munster

*

Wolfenbiittel
HAB

,~

5 . Amerika

Dublin Ohio
OCLC

}':

85
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*

,.,
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Bijlage F: Lijst van afkortingen
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ABC/KB
ACQ

AVM
BAZIS
BDI
BNB
BNTL

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

Algemeen Bestuurscollege Koninklijke Bibliotheek
Acquisitie-module LBS
Audiovisueel Materiaal
Centrale Ontwikkel- en Ondersteuningsgroep
BAZIS Ziekenhuis Informatie Systeem
Bibliotheek, Documentatie en Informatie
(studierichting Hogescholen)
British National Bibliography
Bibliografie van de Nederlandse Taalen Literatuurwetenschap
Centrale Catalogus
Centrale Catalogus van Periodieken
Compact Disk-Read Only Memory
Catalogus Epistolarum Neerlandicarum
Centrale Landbouw Catalogus
Computer Output on Microfiche
Centrale Technische Catalogus
Documentatie van Tijdschrift Artikelen
Experimenteel Interbibliothecair
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
London and South Eastern Library Region
Landelijke Bibliotheek Centrale

88

LBS
LC
LIBER
LIDIA
LSP
NBBI
NBLC
NCC/IBL
NESTOR
OCLC
OPC
ORS
OSI

ous
ROBIN
SOB
STCN
SUNIST
SURF

TACO
UKB

VAKBIB
WSF

Locaal Bibliotheek Systeem
Library of Congres
Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche
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)
Online Publiekscatalogus
Online Retrievalsysteem
Open Systems Interconnect
Opslag/uitleenmodule LBS
Rotterdam Bibliotheek Informatie Netwerk
Ministere de !'Education Nationale ..
Sous-Direction des Bibliotheques)
Short Title Catalogue Netherlands
Serveur Universitaire National pour
!'Information Scientifique et Technique
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
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