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Inleiding

Het jaar 1990 is voor Pica te karakteriseren ala een periode, waarin
veranderingen intensief werden voorbereid: een tussenjaar.
Naast continuering en stabilisatie van de dienstverlening aan de
deelnemende instellingen zijn op diverse niveau's initiatieven
genomen die tot doel hadden de organisatie voor het laatste decennium
van deze eeuw op effectieve wijze in landelijk en internationaal
verband te positioneren. Het criterium hierbij is het realiseren van
een infrastructuur die zowel technologisch geavanceerd als bibliotheekinhoudelijk en organisatorisch adekwaat het uitgangspunt van
samenwerking tussen bibliotheken van de jaren '80 vertaalt naar de
komende periode.
De in 1990 uitgevoerde, voorbereidende activiteiten zullen moeten
leiden tot een voor het Nederlandse bibliotheekwezen en de Picaorganisatie rijke oogst in 1991 en 1992.
In dit verslag wordt in hoofdlijnen ingegaan op de bestuurlijke,
landelijke en internationale ontwikkelingen, waarbij Pica betrokken
was . Ter ondersteuning van deze ontwikkelingen enter voorbereiding
op de verwachte nieuwe situatie heeft Pica met behulp van een extern
adviesbureau zijn interne en externe positie geevalueerd en op grond
daarvan zijn organisatie aangepast.
In een laatste paragraaf wordt tenslotte een financiele verantwoording gegeven.
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Bestuurlijke ontwikkelingen

In het beleidsplan 1989-1993 is gezegd:
"Het beleid van Pica kan niet geisoleerd tot ontwikkeling
komen. Over een meerjarige periode dient bijsturing plaats te
vinden, zowel op grond van veranderende omstandigheden als op
grond van terugkoppeling met deelnemende instellingen en met
andere organisaties op het gebied van het bibliotheek- en
informatiewezen".
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de belangrijkste punten die
in relatie tot andere landelijke bibliotheekorganen zowel op beleidsals uitvoerend niveau in het verslagjaar tot stand gekomen zijn.
Binnen het kader van het Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek
en Universiteitsbibliotheek Pica heeft de aandacht zich geconcentreerd op drie hoofdpunten : Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting, Snelle Documentlevering en het Open Bibliotheek Netwerk.
Het initiatief dat de Stuurgroep van het Samenwerkingsverband Pica in
1982 nam om te onderzoeken of enige vorm van gemeenschappelijke
onderwerpsontsluiting (GOO) mogelijk is, leidde in het verslagjaar
tot resultaat. Op basis van voorbereidend theoretisch en praktijkonderzoek werd deze vraag definitief positief beantwoord. Intensief
werden door een werkgroep GOO de voorbereidingen getroffen voor
invoering van het systeem in 1991 door het opstellen van handleiding
en richtlijnen en door het ontwerpen van een organisatorische en
inhoudelijke beheersstructuur. Het GOO zal bestaan uit de combinatie
van een korte classificatie (de Nederlandse Basisclassificatie) en
een woordsysteem, dat gemeenschappelijk verder ontwikkeld zal warden
op basis van het bestaande bestand van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam. Deze trefwoorden zijn door Pica in de GGC ingevoerd,
terwijl de benodigde programmatuuraanpassingen gereed kwamen.
Op het gebied van snelle documentlevering is uitvoerig overlegd over
de wijze waarop een project daartoe kan warden opgezet en op welke
wijze welke doelstellingen daarbij zouden moeten warden gerealiseerd.
Tenslotte is een aanvang gemaakt met de opstelling van een rapport
dat op beleidsniveau de toepassing van het Open Bibliotheek Netwerk
OBN zal moeten formuleren, teneinde principiele keuzes voor het
bibliotheekbeleid in Nederland voor de toekomst mogelijk te maken.

jaar-90

15-11-1991

De relaties met de grote landelijke samenwerkingsverbanden op het
gebied van de wetenschappelijke informatieverzorging, het Samenwerkingsverband UKB en het Samenwerkingsverband WSF, zijn in het verslagjaar gecontinueerd en zelfs versterkt. De gebruikersondersteuning
voor de onder deze samenwerkingsverbanden vallende bibliotheken is
bij een aanpassing van de interne Pica-organisatie geconcentreerd in
een aparte afdeling onder de dagelijkse leiding van de adjunctd i recteur, die tevens als waarnemer de vergaderingen van het WSFbestuur zal bijwonen.
Ten behoeve van de UKB werd het project Gecoordineerde Retrospectieve
Catalogusconversie UKB door Pica gecoordineerd. Voorts is actief
deelgenomen aan het overleg in het kader van de UKB-ontwikkelingen
met betrekking tot coordinatie van de collectievorming voor monografieen en voor seriele publikaties. De doelstelling van de CvC-activiteit van UKB is door Pica substantieel ondersteund door het besluit
de ontwikkel- en gebruikerskosten van geautomatiseerde CvC-voorzieningen ten behoeve v an de Pica-bibliotheken als extensie van het GGC
te absorberen binnen de contributies van de leden van het Samenwerkings v erband Pica en de v aste, jaarlijkse bijdrage van de TU Delft.
In het verslagjaar is de onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van
UKB en Pica tot stand gekomen Nederlandse Basisclassificatie gereed
gekomen. Tenslotte is ondersteuning verleend aan het onder auspicien
van de UKB door de KB gecoordineerde zg. concordantieproject, waarin
de conversie van zowel algemene classificatiesystemen ala die van
UKB-bibliotheken naar de Nederlandse Basisclassificatie zowel ten
behoeve van CvC-projecten als van het Pica-project voor Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting wordt voorbereid.
Ten behoeve van het Samenwerkingsverband WSF werd de ondersteuning
ten aanzien van een aantal lopende projecten, waaronder dat ten
behoeve v an collectiecoordinatie en -afstemming van diverse materialen, voortgezet. In het kader van zijn samenwerkingsprogramma is Pica
mede-financier geweest van een onderzoek ter voorbereiding van een
registratie- en kwaliteitsbewakingssysteem van kostbare collecties
van WSF-bibliotheken. Dit project heeft geresulteerd in een rapport
'P a pieren erfgoed', dat in december 1990 tijdens een feestelijke
bijeenkomst te Middelburg is gepresenteerd. Tenslotte is intensief
overleg gevoerd met een aantal WSF-bibliotheken en het NBLC om te
komen tot gecoordineerde muziekcatalogisering bij openbare bibliotheken met behulp van het GGC. Resultaten van dit overleg worden in 1991
verwacht.
In 1989 was een gezamenlijk werkplan van de Koninklijke Bibliotheek
en Pica gereed gekomen, waarin was vastgelegd welke gezamenlijke
activiteiten door beide organisaties in de komende jaren zouden
worden ondernomen op het gebied van het interbibliothecair leenverkeer en documentlevering.
Vanaf 1 januari 1990 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
beide activiteiten gemandateerd aan de ingestelde Bestuurscommissie
KB/Pica. Spoedig werd besloten deze commissie uit te breiden met
vertegenwoordigers van de besturen van het NBBI en het NBLC, mede in
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het kader van afstemming met het beleid van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen om te komen tot een zg. koepelorganisatie voor het
bibliotheekwezen en de informatieverzorging in Nederland. Een adviesnota daartoe werd in 1990 in uit de aard der zaak veelvuldig en
gecompliceerd overleg voorbereid. Op het gebied van organisatie van
het interbibliothecair leenverkeer werden door de KB voorbereidingen
getroffen tot opheffing van het Samenwerkingsverband NCC en tot
bestuurlijke onderbrenging van de IBL-activiteit bij de bestuurscommissie als een gezamenlijke activiteit van KB en Pica. Het Samenwerkingsverband NCC is per 1 januari 1991 opgeheven met overdracht van
de bevoegdheden aan de KB.
De praktische samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek heeft
vooral in het teken gestaan van de vervanging van het bestaande LBSsysteem door het zg. LBS-3 systeem, waarbij de KB zich naast de UB
Groningen beschikbaar stelde ala test-bibliotheek om de ontwikkeling
van dit nieuwe systeem te begeleiden. De eerste fasen van deze
implementatie werden volgens planning en in goed overleg afgerond.
De besturen van het NBLC en Pica keurden een gezamenlijk werkplan
1991-1992 goed, op grond waarvan een aantal activiteiten van beide
organisaties onderling gecoordineerd voor uitvoering konden worden
voorbereid. Van belang hierbij is vooral de gezamenlijke opdracht aan
Logica B.V. voor een onderzoek naar de meest efficiente vorm van
integratie tussen het Pica-ORS-systeem en NEON-activiteiten van het
NBLC. In het kader van de beoogde nauwe samenwerking tussen beide
organisaties werd overeenstemming bereikt over een contributieregeling NBLC-Pica, mede op grond waarvan een beleid kon worden ontwikkeld dat de dienstverlening van Pica aan openbare bibliotheken
bevordert.

Het OBN-project wordt door Pica in opdracht van SURFnet B.V. namens
de Stichting SURF in de periode 1990-1992 uitgevoerd. 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 ender meer andere bibliotheken en Pica
mogelijk is;
de belangrijkste applicatie ten behoeve van eindgebruikers, de
Online Publieks Catalogue (OPC), vernieuwd.

9
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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 Catalogue (OPC) gebaseerd op een
toekomstvast operatingsysteem;
een gerealiseerde koppeling van lokale bibliotheeksystemen enderling en met het centrale pica-systeem via het SURFnetwerk.
In 1990 is de specificatiefase afge s loten en een aanvang gemaakt met
de ontwikkelfase. Het project zal op 1 juli 1992 gerealiseerd zijn,
zodat naast implementatie in de zg. "proefbibliotheken", de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek Groningen, ook
implementatie bij andere instellingen daarna gefaseerd mogelijk is.
Naast het OBN heeft Pica met SURFnet B.V. in 1990 een overeenkomst
gesloten waarbij de verantwoordelijkheid voor het Pica-datacommunicatienetwerk is overgedragen aan SURFnet B.V. en de conversie daarvan
naar SURFnet-2 planmatig voor de periode 1990-1991 is aangepakt.
Voor of met het NBBI is uitvoering gegeven aan of ondersteuning
geboden bij een aantal projecten. De projecten op netwerkgebied in
het kader van ROBIN en IHOL zijn voortgezet. Er is een onderzoek
gedaan naar toegang vanaf de werkplek tot bibliotheeksystemen voor
alfa-wetenschappers. Er is ondersteuning geboden aan een project voor
de ontwikkeling van "courseware" ten behoeve van online catalogi, dat
door de Vakgroep Computer en Letteren van de Rijksuniversiteit
Utrecht in opdracht van het NBBI werd uitgevoerd. De samenwerking
tussen NBBI, NBLC en Pica met betrekking tot het Nedlijn-project werd
in overleg beeindigd. Geconstateerd moest worden dat voor dit project
geen financieel draagvlak aanwezig is.
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Landelijke ontwikkelingen

Het jaar 1990 heeft in het teken gestaan van het beleid tot continuiteitsbewaking en samenwerking. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen twee grote aandachtspunten:
de herontwikkeling van de geautomatiseerde faciliteiten ten
behoeve van de continuiteit van dienstverlening in de jaren '90
Pica-3 en LBS-3 .
de operationele activiteiten.
~n 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 groot 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. In 1990 is met de uitvoering begonnen, die in 1991 wordt afgerond, waarna eind 1991-begin
1992 de invoering voorzien is. Pica-3 is van origine een technisch
concept. Maar er zijn meer redenen voor Pica-3 :
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 zeals 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.
In Pica-3 worden geintegreerde voorzieningen gerealiseerd voor
gemeenschappelijk catalogiseren, interbiliothecair leenverkeer en
online retrieval. Bestaande functies blijven gehandhaafd.
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Hoofdpunten zijn
nieuwe index- en databankstructuur
integratie van authority files en biliografische databank
verbeterde en uniforme zoekfaciliteiten
nieuwe gebruikersinterface voor catalogiseren
gebruik van personal computers ala intelligent bibliografisch
werkstation
dezelfde technische gebruikersinterface voor alle modulen
verbeterde verwerkingsprocedures
De ontwikkelingsinspanning ten behoeve van het GGC werd in 1990
vrijwel afgerond, waardoor Pica-3 voor testdoeleinden en aanpassing
beschikbaar kwam. Verdere afronding vindt plaats in 1991, waarbij
tevens de aanpassing van NCC en ORS aan Pica-3 wordt voorzien.
In samenwerking met een Technische Werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van enkele universitaire rekencentra, en een Functionele
Werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van enkele bibliotheken,
was in 1989 een herontwerp gemaakt van het Pica Locaal Bibliotheek
Systeem.
Hoofdpunten ziJn :
functionele integratie van de databanken van de locale en centrale
systemen
gelijktijdige update van locale en centrale 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
Het LBS-3 systeem zal, net zoals de huidige versie van het Locaal
Bibliotheek Systeem, de modules Online Catalogus, Opslag/Uitleen
Systeem en Acquisitie omvatten. Vernieuwing van het Locaal Bibliotheek Systeem betekent vernieuwing van alle locale modules, waarbij
een aantal zaken opvalt.
Het personeel van de bibliotheek kan met behulp van een Intelligent
Bibliografisch Werkstation (IBW) via een interface niet alleen alle
locale modules bereiken, maar via de locale machine ook de centrale
Pica-systemen GGC, NCC, ORS en Pica Mail. Catalogiseren is binnen
LBS-3 geintegreerd in de locale funkties: ofwel men schakelt vanuit
LBS door naar de GGC, ofwel men catalogiseert in de eigen locale
database (Online Werk Catalogus, afgekort OWC) als het tijdelijk
materiaal betreft dat niet in het GGC behoeft te worden opgenomen.
Welke database ook gebruikt wordt, de bibliotheekmedewerker gebruikt
dezelfde user interface: IBW. De Online Publieks Catalogue is de
enige module die bereikbaar blijft via een terminal.

12
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Het catalogiseren is nog op een andere manier geintegreerd: alle
updates vanuit het GGC worden online doorgegeven aan de locale
database en worden daar real time geindexeerd. Het updaten van het
locale systeem via tapes behoort daarmee tot het verleden.
In samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant is de volledig
geautomatiseerde uitleenstraat ontwikkeld.
Alle op het LBS aangesloten werkstations en terminals kunnen in een
Local Area Network {LAN) geplaatst worden. Dit is niet noodzakelijk,
maar zal op veel locaties het geval zijn.
Bij de vernieuwing van LBS wordt tevens overgegaan naar een ander
operating system. Het BOS operating system wordt in LBS-3 vervangen
door VMS, waarbij Sybase ala database gebruikt wordt.
Het concept van het LBS-3-syateem is voor de start van de ontwikkeling beoordeeld door Logica en S-Com. Mede hierdoor heeft Pica de
overtuiging een betrouwbaar systeem te hebben ontworpen.
De LBS-3 configuratie gaat uit van meerdere Micro Vax machines,
opgesteld in een client-server structuur, wat betekent dat de database in principe op een aparte machine draait (op de- server). De
overige Micro Vaxen bedienen de aangesloten werkstations en de (via
terminal-servers aangesloten) terminals. Er wordt uitgegaan van een
maximum van 30 werkstations per client-machine. Bij een klein LBSsysteem wordt het zelfde model gehanteerd, maar kan volstaan worden
met de aanschaf van een Micro Vax.
Voorbeelden van configuraties:
Klein systeem:
Micro Vax 3100 (max. 10 users)

Middelgroot systeem:
Micro Vax 3300 (max. 16 users)
of
Micro Vax 3300 + 3100
{meer dan 16 users)
Groot systeem:
Micro Vax 4000 + 3100
(grootste instellingen)
De benodigde configuratie hangt o.m. af van het aantal gebruikers en
de grootte van de database. Per instelling zal bekeken worden welke
configuratie het meest geschikt is.
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De ontwikkeling zal in 1991-1993 volgens het volgend schema plaatsvinden:
nov. 1991
feb. 1992
juli 1992
mei 1992
medio 1992
tot mrt. 1992
in 1991
in 1992
in 1993
eind 1993

eerste versie OBN gereed
OUS3 gereed
tweede versie OBN
ACQ3 gereed
LBS3 volledig beschikbaar
OPC3-0US2 koppeling
KB, RU Groningen KUB over op LBS3
grotere sites over op LBS3
kleinere sites over op LBS
LBS2 niet meer ondersteund

Wat de operationele activiteiten betreft kunnen de volgende gegevens
over 1990 worden gemeld.
GGC-systeem

In totaal worden 965.782 (in 1989 1.089.851) publikaties via het
Pica-Catalogiseersysteem verwerkt met in totaal 1.122.787 (in 1989:
1.240.708) exemplaren. Het grootste aantal publikaties werd ook dit
jaar weer door de UB Groningen gecatalogiseerd.
Ook in 1990 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 ala basis voor de eigen beschrijving is ontlenen.
Uitgesplitst naar soort ontlenen is dit voor 1990:
ontleend van de nationale bibliografieen zoals Library of Congress, British National Bibliography, Deutsche Bibliothek, Nederlandse Bibliografie en van OCLC: 16% van de verwerkte exemplaren.
ontleend via kopie: 30% van de verwerkte exemplaren.
ontleend via in gebruik nemen van online ingevoerde beschrijvingen
van GGC-deelnemers: 40% van de verwerkte exemplaren.
Het totale ontleningspercentage bedraagt (afgerond) bijna 86%. Dit
betekent dat 8,6 van de 10 publikaties die via het catalogiseersysteem verwerkt worden, niet meer door de instellingen zelf ingevoerd
behoeven te worden. En dat het due in minder dan 15% van de gevallen
nodig is zelf een bibliografische beschrijving online in te voeren.
De frequentie van gebruik van de verschillende GGC-zoeksleutels kan
ala volgt in procenten warden weergegeven:
titel/auteursleutel
Pica-produktienummer
ISBN
auteur

48%
24%
10%
8%
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In de meeste gevallen verloopt het zoeken efficient. Van 63% van de
zoekacties is 1 treffer het resultaat. In slechts 0,9% van de gevallen warden meer dan 300 treffers gevonden. met dit percentage van 63%
kan warden aangegeven dat de gebruiker in 2 van de 3 gevallen direct
een beschrijving vindt. Of dit dan oak de gezochte beschrijving is,
valt uit deze cijfers niet af te leiden.
Naast catalogiseren werd het GGC-systeem oak gebruikt voor daarmee
samenhangende activiteiten. Om enkele cijfers te noemen:
125.556 beschrijvingen werden via de download-presentatie overgeheveld naar een PC voor gebruik met het softwarepakket Micro-OPC.
gebruikers stuurden 21.658 berichten via de Pica-mailfunktie.
via de thesaurusfunktie werden 100.665 nieuwe termen ingevoerd in
algemene en/of lokale thesauri.
In totaal 35.101 titelbeschrijvingen werden in 1990 uit de database
verwijderd.

Systeemcijfers over 1990:
Het GGC-systeem was 99,3% van de geplande tijd beschikbaar.
De gemiddelde interne responstijd bedroeg 0,84 seconden (CPU-tijd,
datatransmisssietijd niet meegerekend).
Het gemiddelde aantal transacties (een transactie is gedefinieerd als
een ENTER-commando tot en met het daaropvolgende systeemwoord)
bedroeg 113.273 per dag.
NCC periodieken

In 1989 zijn voor periodieken via het NCC-systeem 325.642 = +8,7%
aanvragen ingediend. Het totaal aantal zoekacties bedroeg 650.322.
Oat levert een zoekefficientie op van gemiddeld 2,00 zoekacties per
aanvraag.

15
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Nog enkele cijfers betreffende het gebruik van de NCC voor periodieken.
Totaal aantal positief gehonoreerde aanvragen 295.753= 90,9% van
de aanvragen= +8,7% .

. d.1.e k en 199 0
IBL peri.o

aanvragen
Centrale catalogi + KNAW
UB's
bedrijfsbibliotheken
TNO-instellingen
WSF-bibliotheken
Ministeriebibliotheken
overige
TOTAAL

pos.antwoorden

67.070
97.183
92.217
28.070
7.996
2.307
30.799

20,6%
29,8%
28,3%
8,6%
2,5%
0,7%
9,5%

168.672
95.953
21.649
2.997
2.890
1. 208
2.384

57,0%
32,4%
7,3%
1,0%
1,0%
0,4%
0,8%

325.642

100,0%

295.753

100,0%

IBL-monografieen

Het IBL-systeem voor monografieen was in 1990 algemeen beschikbaar.
In 1990 zijn voor monografieen 70.602 IBL-aanvragen ingediend met een
positief antwoord van 56.809 (= 80,5%).

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).
Het gebruik van het ORS-systeem is sterk gegroeid, zoals uit de
volgende totaalcijfers blijkt:

Zoektijd in minuten
Zoekacties
Presentaties

1989
275.490
55.240
135.532
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1990
390.725
76.438
196.958

toename
41,8%
38,4%
45,3%
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Internationale ontwikkelingen

Het beleid van Pica is wat de internationale contacten betreft vooral
gericht op samenwerking met vergelijkbare partners teneinde tot
draagvlakverbreding en standaardisatie te komen. 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 bibliotheektoepassingen en de RARE-werkgroep voor OSI/Virtual Terminal toepassingen.
De door Pica in dit kader mede voorbereide standaarden voor 'Bibliographic Search and Retrieve' en 'Interlibrary Loan' zijn door ISO als
officiele standaarden voorgedragen.
Tevens is door Pica het initiatief genomen voor de oprichting van
GEDI (Group on Electronic Document Interchange), waarin een aantal
grote bibliotheeknetwerken en hostorganisaties (RLG, OCLC, British
Library, TIB Hannover, Telesystemes) zich aansloten met de doelstelling om op korte termijn te komen tot de facto standaards voor de
electronische uitwisseling van documenten.
Een tweede initiatief was gericht op structureel overleg met de
belangrijkste aan Nederland grenzende netwerken (BLCMP Birmingham,
HBZ Keulen, BRZN Gottingen en DOBIS/LIBIS Leuven) met de doelstelling
om door informatie-uitwisseling tot nauwere samenwerking in de
toekomst te komen.
De eerste fase van het OSI-project ION, dat door Pica samen met Laser
(Engeland) en SUNIST/SBD (Frankrijk) in opdracht van de EEG wordt
uitgevoerd, werd afgerond.
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Op intiatief van de National Library of Canada werd het International
Forum on Bibliographic Standards (IFOBS) opgericht. waarvan ook Pica
l i d is. Dit forum houdt zich met name bezig met afstemming tussen de
deelnemers op het gebied van de praktieche implementatie en het
gebruik van bibliografische standaards. Op dit ogenblik concentreren
de werkzaamheden van IFOBS zich met name op de toepaesing van OSIstandaards ten behoeve van bibliotheektoepaeeingen.

Gedurende 1990 werd intensief overleg gevoerd met zowel het Ministerium fUr Wissenschaft und Kultur van de deelstaat Niedersachsen als
met de leiding van Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt over een
nauwe samenwerking. Zowel de universiteitsbibliotheken in Niedersachsen als de Deutsche Bibliothek hebben zich uitgesproken voor overname
van het Pica-concept als basis voor bibliotheekautomatisering. In de
komende periode zullen de plannen geconcretiseerd worden en zullen
o vereenkomst worden opgesteld die na een gunstige besluitvorming in
de respectieve goedkeuringsprocedures hopelijk in 1991 ondertekend
kunnen worden.
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5.

Personeel en huisvesting

Op 31 december 1990 waren 54 medewerkers (37 mannen en 17 vrouwen) in
dienst van het Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica (per 31
december 1989: 47 medewerkers, waarvan 32 mannen en 15 vrouwen). Aan
5 medewerkers werd eervol ontslag verleend, 11 nieuwe medewerkers
werden aangesteld. In het kader van de regeling tewerkstelling erkend
gewetensbezwaarden militaire dienst was een medewerker aangesteld.
Pe 54 medewerkers die gedurende 1990 in dienst van Pica waren,
beschikten in totaal over 13.115 werkdagen. Hiervan werden er 405
geregistreerd in verband met ziekte en 25 in verband met zwangerschap.
De gemiddelde leeftijd van Pica-medewerkers bedroeg per 31 december
1990 32,5 jaren (in 1989: 34,5 jaren).
Gedurende het verslagjaar is met ondersteuning van het Bureau Van de
Bunt te Amsterdam een intern onderzoek uitgevoerd naar de organisatie
van Pica. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zijn per 1
november aanpassingen in de organisatie aangebracht, op grond waarvan
de afdeling Bibliotheekzaken is opgeheven. In de plaats daarvan
werden drie nieuwe afdelingen opgericht: Productontwikkeling, Gebruikersondersteuning UKB/WSF en Gebruikersondersteuning voor overige
bibliotheken. In verband met overdracht van taken en verantwoordelijkheden wordt de overgang langs lijnen van geleidelijkheid gerealiseerd, waarbij de afronding in de zomer van 1991 zal plaatsvinden.
Het organisatie-onderzoek en de daaropvolgende aanpassing van de
organisatie heeft een groot beslag gelegd op de betrokken medewerkers, hetgeen evenwel zonder consequenties voor voortgangsplanning en
externe verplichtingen is gebleven.
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In 1989 was door Pica het nieuwe kantoorpand aan de Schipholweg te
Leiden betrokken. In 1990 kon geconstateerd worden dat het gebouw
voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Er werden geen verdere
voorzieningen van bouwkundige aard getroffen. De verhuizing vanuit
het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag naar het nieuwe
kantoor ("een station verder") had geen negatieve consequenties voor
het woon/werkverkeer van de medewerkers, die per 31 december woonachtig zijn in de
regio
regio
regio
regio
regio
regio
regio
regio

27%
23%
13%
9%
9%
9%
5%
5%

Leiden
Den Haag
Amsterdam
Bollenstreek
Zuid-Holland-Midden
Delft-Rotterdam
Haarlem
Utrecht
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BALANS PER 31 DECEMBER 1990

31-12-1989

31-12-1990

f

f

f

f

MATERIELE VASTE ACTIVA:
p.m.

p.m.

9.346.932

9.680.751

Ontwikkelapparatuur locale bibliotheeksystemen

42.512

63.768

Auto's

66.512

84.140

Apparatuur en know-how
Gebouw

9.828.659

9.455.956
FINANCIELE ACTIVA

1.369 .399

VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraad apparatuur
Vorderingen:
- vorderingen
- overlopende activa
Liquide middelen

21.840

54.978

3.794.462

2.952.911

37.870

58.752

376.763

2.304.708

4.230.935

5.371.349

15.056.290

15.200.008
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31-12-1990

31-12-1989

f

f

f

f

EIGEN VERMOGEN:

Reserves
Batig saldo lopend
boekjaar

3.902.316

3.887.143

675.345

609 . 173

4.577.661

4.496.316

VOORZIENINGEN

3.205.471

2.651.776

LANGLOPENDE SCHULD

4.500.000

4.750.000

KORTLOPENDE SCHULDEN:
Middelen ter beschikking
van derden

1.944.670

2.180.514

Schulden aan leveranciers

133.836

103.300

Overlopende passiva

694.652

1.018.102

2.773.158

3.301.916

15.056.290

15.200.008

----------

----------
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1990

1990

1989

f

f

PERSONEELSKOSTEN

3,964.507

3.729.448

SYSTEEMONTWIKKELING EN
ONOERHOUO APPARATUUR

1.038. 795

939.652

ALGEMENE KOSTEN

514.234

339 . 893

HUISVESTINGSKOSTEN

382.540

401.235

OVERIGE LASTEN

194.638

123.067

ONVOORZIEN

189.705

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

24

15.000

69.000

675.345

609.173

6.785.059

6.401.173
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1990

f

1989

f

f

BIJDRAGEN VAN LEDEN:
l.929.000

l.725.500

- personeelskosten

405.800

565.800

- exploitatie locale
bibliotheeksystemen

697.600

690.000

- contributies

3.032.400

2.981.300

BIJDRAGEN VAN NIET-LEDEN:
- exploitatie locale
bibliotheeksystemen

191.250

138.221

l.620.709

l.796.271

- Nederlandse Centrale
Catalogus

946.300

802.630

- projectontwikkeling

415.758

194.900

- hostactiviteiten

323. 166

186.447

- volgens tarief

ENTREEGELDEN
RENTE
OVERIGE BATEN

25

3.497.183

3.118.469

15.000

69.000

176.181

178.779

64.295

53.625

6.785.059

6.401.173
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7. Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1990. van de Stichting Centrurn voor Bibliotheekautomatisering Pica te Leiden gecontroleerd. Onze controle is verricht in
overeenstemrning met algemeen aanvaarde controlegrondslagen.
Wij zijn 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 1990 en van het resultaat over 1990.

's-Gravenhage, 19 juni 1991

Moret Ernst & Young,
registeraccountants
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Toelichting op de jaarrekening 1990

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.
Het gebouw is 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.
Voor de auto's bedraagt de afschrijvingstermijn 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. Deze dienen te worden
aangewend voor specifiek aangegeven doeleinden.
De langlopende schuld heeft een looptijd van 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.
De middelen ter beschikking van derden hebben betrekking op vooruitontvangen gelden voor bepaalde projecten ten behoeve van derden. De beschikkingsbevoegdheid ter zake ligt niet bij de Stichting.
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b. Toelichting op de staat van baten en lasten

Over 1989 was de jaarrekening afgesloten met een batig saldo van
f 609.173,--. Het bestuur heeft besloten dit saldo ale volgt aan te
wenden:
- toevoeging voorziening locale bibliotheeksystemen

244.000

- participatie in samenwerking tussen Pica en
de Katholieke Universiteit Brabant

100.000

- LAN-investeringen

140.000

- inrichtingskosten

70.000

- vorming voorziening voor waardevastheid pensioenen

55.000

- toevoeging aan de algemene reserve

173
609.173

De bestemming van dit batig saldo is verwerkt in de jaarrekening 1990.
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Indien de baten naar berkomst worden gespecificeerd is de volgende
opstelling te geven (x 1.000):

1990

1989

%

%

2.231

32,9

2.021

31,6

Koninklijke Bibliotheek

602

8,9

600

9,4

Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen

200

2,9

360

5,6

Nederlandse Centrale
Catalogus

946

13,9

803

12,5

H.B.o.-lnstellingen

169

2,5

188

2,9

1.101

16,2

1. 226

19,2

542

8,0

521

8,1

5.791

85,3

5.719

89,3

Projectontwikkeling

416

6,1

195

3,1

Hostactiviteiten

323

4,8

186

2,9

Overige opbrengsten

255

3,8

301

4,7

6.785

100,0

6.401

100,0

Universiteiten

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

Per 31 de c ember 1990 was het bestuur als volgt
samengesteld:
Dr M.A. Kooyman, voorzitter
Benoemd door de ministers van O & Wen van WVC tot
1 maart 1997.
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 G.A.S.J . van Marle
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari
1993.
Drs J.J.M. van Gent
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari
1994.
H. Middelveld
Benoemd door NBLC tot 1 januari 1993.
Mr G. G . A. M. Pijnenborg
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari
1992.
R. van de Velde
Benoemd door NBLC tot 1 januari 1994.
Dr R.L. Schuursma
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica tot 1 januari
1992.
Directie:

Ing. L . Coaters, directeur
Drs A. Bossers, adjunct-directeur
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Bijlage C: Lijst van afkortingen

ABC/KB
ACQ
AVM
BAZIS
BDI
BNB
BNTL

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

LASER

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
Group on Electronic Document Interchange
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd
Catalogiseersysteem
Grijze literatuur in Nederland
Hoger Beroepsonderwijs
Intelligent Bibliografisch Werkstation
International Forum on Bibliographic Standards
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
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LBC
LBS
LC
LIBER
LIDIA
LSP
NBBI
NBLC
NCC/IBL
NESTOR
OCLC
OPC
ORS
OSI
ous
ROBIN
SDB
STCN
SUNIST
SURF

TACO
UKB

VAKBIB
WSF

Landelijke Bibliotheek Centrale
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 Catalogue 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 l'Education Nationale
(Sous-Direction des Bibliotheques)
Short Title Catalogue Netherlands
Serveur Universitaire National pour
l'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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