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INLEIDING

In 1991 werd aan een aancal zaken uitvoering
gegeven die Pica beter equiperen voor zijn taak in
de jaren '90 en waartoe in 1990 initiatieven waren
genomen.
De hoofdpunten hiervan waren: installatie van
nieuwe Pica-systemen bij de gebruiker, afronding
van een eerste fase van incerne reorganisatie en
uitbreiding van de Pica-activiceiten in binnen- en
buitenland.

documentatie van Pica-systemen, werden voor de
afdelingen gebruikersondersteuning nieuwe
medewerkers aangetrokken en werden directieleden en medewerkers van Pica als voorzitters van
de gebruikersraden vervangen door de gebruikers
zelf.

Uicbreidingen
Van zeer groot belang was her besluit van de
KNAW volledig met de Pica-systemen te gaan

Systeemvernieuwing
1991 stond in het teken van de migratie van de
oude systemen naar Pica3 en LBS3. Deze systemen
betekenen een belangrijke verbetering, zowel in
gebruikersvriendelijk als in technisch opzicht. Met
eenzelfde commandotaal kunnen alle Pica-zoeksystemen geraadpleegd worden en kan gemakkelijk van her ene systeem naar het andere worden
geschakeld. Door overgang naar standaardapparatuur en -software als basis van de nieuwe
systemen is koppeling met andere netwerken en
technische systemen vergemakkelijkt.
Bibliotheken die bijvoorbeeld op LBS3 zijn
aangesloten kunnen ook aangesloten worden op
her Open Bibliotheeknetwerk (OBN).
Verbecering dienstverlening
Na een opstartperiode in 1990 werd in 1991 voor
her eerst gewerkt in de nieuwe organisatorische
opzet op basis van een door her Bureau Van de
Bunt uitgevoerd onderzoek. De eersce fase van een
inrerne reorganisatie werd hiermee afgerond.
De eerste fase richtte zich vooral op her verbeteren
van de gebruikersondersteuning via een klancgerichte benadering, de verdere ontwikkeling van
nieuwe systemen en produkten in een aparte
afdeling en de verbijzondering van de marktoncwikkeling, nauw gekoppeld aan gebuikersondersteuning.
In her kader van her srreven de diensrverlening
verder te verbeteren werd een medewerker
aangetrokken speciaal voor her schrijven van
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werken en deel uit re gaan maken van her Samenwerkingsverband Pica.
Daarnaast vond een doorbraak plaars op her
gebied van bibliotheeksamenwerking in Europa:
het Pica-netwerk breidde zich uit naar Duitsland
door ondertekening van samenwerkingscontracten met de Duitse deelstaat Niedersachsen
(voor de deelstaten Niedersachsen en SachsenAnhalt) en met de Deutsche Bibliothek, de
nationale bibliotheek van Duitsland met vestigingen in Frankfurt, Leipzig en Berlijn (Deutsches
Musikarchiv).
Met deze uitbreidingen is het draagvlak van Pica
verbreed en de conrinu·iceit beter gewaarborgd.

WAT IS PICA?

Pica is een coi:iperacieve - niet op winst gerichce organisacie die zich tot doe! srelc om vanuic
samenwerking met bibliocheken en andere informacieverzorgende inscellingen, informaciesyscemen en informaciedienscen re onrwikkelen en
beschikbaar re scellen ceneinde de effekciviceic en
doelmacigheid van de informacieverzorging ten
behoeve van eindgebruikers re bevorderen.
Daarbij wordc gebruik gemaakc van een
cechnische en organisatorische infrasrrukcuur die
door Pica cezamen mer andere inscellingen
onrwikkeld en ondersceund wordc en die bescaat
uic een evenwichcig samenscel van cencrale en
lokale funkties, ondergebrachc in her centrale
Pica-sysceem en in de lokale bibliocheeksysremen,
onderling verbonden via SURFnet en her daarop
gebaseerde Open Bibliocheek Nerwerk (OBN).
Pica onrwikkelc en ondersceunt sysremen voor de
bedrijfsvoering van bibliocheken en bevorderc
onderlinge samenwerking door een ge"incegreerde
cechnische infrasrrukcuur re creeren.
Pica onrwikkelc cezamen met de bibliocheken
nieuwe eindgebruiker-gerichce informaciedienscen.
Tenslocre srelc Pica zich tot doe! in de komende
jaren een cencrale rol te spelen in het realiseren en
beschikbaar scellen van faciliceiten voor her
transporteren van dokumencen (cijdschrifcarcikelen) in elektronische vorm (RAPDOC-projekt).

Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogussysteem (GGC)

In her Gemeenschappelijk Geautomatiseerde
Cacalogussysceem maken bibliocheken gezamenlijk gebruik van titelbeschrijvingen ten behoeve
van hun eigen catalogus. In her GGC gecaralogiseerde ricels kunnen via online downloaden of
tape-uirvoer overgehaald worden naar de lokale
bibliocheekcomputer. Doe! is een publikacie
slechcs eenmaal re beschrijven en vervolgens voor
algemeen gebruik beschikbaar te scellen. Her
cencrale dacabesrand bevar zo'n IO miljoen records
en her oncleningspercencage ligt op ongeveer 85%.
Door gebruikmaking van her sysreem wordr een
grore werkbesparing gerealiseerd, omdar her
slechrs in 15°/o van de gevallen nog nodig is dar een
bibliocheek zelf een bibliografische beschrijving
online invoerc.

Pica-system en

Sinds 1991 zijn de centrale en lokale systemen van
Pica volledig vernieuwd (Pica3 en LBS3). De
verbecerde funccionaliceit komt met name tot
uicdrukking in de incegratie van beide syscemen,
waardoor de gebruiker de syscemen als een
cransparanc geheel ervaarc met een uniforme
commandocaal. De PC wordt hierbij gebruikc als
Incelligenc Bibliografisch Werkscacion (rnw).
Catalogiseren nieuwe stijl: shared cataloguing
betekent dat 85% van de titels kan worden ontleend.
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Nederlandse Centrale Catalogusl
Interbibliothecair Leenverkeer (NCC!IBL)
De NCChBL-activiceit wordt uicgevoerd onder
gezamenlijke verancwoordelijkheid van de
Koninklijke Bibliotheek en Pica.
Via de Nederlandse Cencrale Cacalogus kunnen
bibliotheken leenaanvragen indienen voor
publikaties (zowel cijdschrifcen als boeken) die zij
zelf niet in hun collectie hebben. Hee systeem
plaatst IBL-aanvragen daar waar het maceriaal
aanwezig is en houdt hiervan de administratie bij.
Via 0BN zal de gebruiker in de toekomst zelf
rechtstreeks aanvragen kunnen indienen.

Online Retrieval Systeem (ORS)
Hee Online Retrieval Systeem is een faciliceit waarmee gebruikers kunnen zoeken in documencaire
bestanden. De titelbeschrijvingen zijn vaak aangevuld met crefwoorden en inhoudsbeschrijvingen.
ORS bevat 14 bestanden en zo'n 900.000 titels.

Lokaal Bibliotheek Systeem (LBS)
Hee Lokaal Bibliocheek Sysceem is geen op zichzelf staand gesloten sysceem, maar maakt optimaal
gebruik van bovengenoemde Pica-systemen.
Onderdelen van LBS zijn:
• 0PC, online publiekscatalogus voor bibliocheekgebruikers.
• ous, opslag- en uideensysteem zorgt voor de
administratieve vasdegging van leners- en
uideengegevens. Er zijn tevens funccies voor
rappels, reserveringen e.d. Hee uideensysteem
maakt gebruik van dezelfde lokale database als
de online publiekscacalogus, zodat de gebruiker
zelf kan zien of een dokumenc is uicgeleend of
met.
• ACQ, het bestel- en circulaciesysceem voor het
registreren van cijdschrifcen en bescellingen,
waarbij gebruik kan worden gemaakt van de
GGc-dacabase. T evens kunnen budgetten worden
toegekend aan afdelingen en personen waarbij
budgecoverschrijdingen worden gesignaleerd.
Een apart onderdeel van het ACQ-sysceem is de
circulaciemodule die het mogelijk maakc bij
binnenkomst van een cijdschrifc een circulatielijst uit te princen.
• SQR, voor het maken van statiscische overzichten.
• owe, de online werkcacalogus voor bibliocheekmedewerkers.

Micro-OPC
De Micro-OPC , een PC-retrieval pakket is bedoeld
voor kleinere organisaties of individuele
gebruikers/afdelingen binnen grotere Picainscellingen en kan in combinatie met de GGC
gebruikt worden voor het automatiseren van de
eigen (deel)cacalogus.
De Micro-ope heefc geen faciliceiten voor uideenregistratie. De Micro-OPC kan desgewenst ook
gebruikc worden voor oncsluiting van nietbibliografische informatie.

Catalogiseren oude stijl: de zgn. Leidse boekjes.
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Uitvoer
T er ondersteuning van alle online activiceicen
biedt Pica naar wens dienscverlening in de vorm
van uicvoerprodukcen, via hec GGC- of LBSuicvoersysceem, voor de vervaardiging van
bijvoorbeeld aanwinstenlijscen, bibliografieen,
cacaloguskaartjes, bescelbonnen, rappels,
scatistische overzichten e.d. Pica kan uicvoer
produceren op papier, magneetband, floppy disk,
microfiche en CD-ROM.
Ondersteuning van gebruikers
Pica verzorgc cursussen (ook op lokacie), verschafr
handleidingen bij zijn systemen, heefc een
celefonische helpdesk en heefc voor iedere GGCgebruiker een eigen contactpersoon aangewezen
om een inscelling persoonlijk re begeleiden. Voor
al deze vormen van gebruikersondersteuning
worden in principe geen extra koscen in rekening
gebracht.
Projecten
RAPDOC, snelle documentlevering

Per jaar worden rond de 350.000 arcikelen uic
tijdschriften aangevraagd via het NCc!IBL-systeem.
De levering van fotokopieen duurt in her algemeen echcer vrij Jang. Via het Pica RAPD0Cprojektplan voor snelle documentlevering wordt
een verbecering van deze dienscverlening beoogd.
Doelscellingen zijn:
• hec nemen van organisatorische maacregelen,
waarbij tijdschriftticels onder de deelnemende
bibliocheken (19) worden verdeeld.
• een aanzienlijk becere ontsluicing van
cijdschrifrarcikelen voor eindgebruikers en
inscellingen dan nu het geval is door middel van
ontsluiting op artikelniveau met behulp van een
database van aan inhoudsopgaven oncleende
informatie (Online Contents).
• elektronische verzending van artikelen (gepland
voor r993/r994) waarbij de artikelen via de
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infrascrukcuur van SURFnec worden verzonden
aan de aanvrager, waar her wordt uitgeprint.
Deze faciliteit moet de leveringstijd
terugbrengen tot 24 uur.
• her mogelijk maken van levering op de werkplek van de eindgebruiker.
• her realiseren van een cechnische infrastrukcuur
die zoveel mogelijk gebaseerd is op standaard
oplossingen, die zoveel mogelijk gebruik maakc
van beschikbare systemen en netwerkfaciliteiten
en die aansluiting geeft bij ontwikkelingen
elders in Europa en de VS.

DEELNEMERS RAPOOC

• Bibliocheek Erasmus Universireit Rotterdam
• Bibliocheek Medische Faculteit Erasmus
Universiteit Rotterdam
• Bibliotheek Katholieke Universiteit Nijmegen
• Bibliocheek Katholieke Universiceit Brabant,
Tilburg
• Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Amsterdam
• Bibliocheek Landbouwuniversiteit Wageningen
• Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
• Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden
• Bibliocheek Rijksuniversiteit Limburg,
Maastricht
• Bibliocheek Rijksuniversiteit Utrecht
• Bibliotheek Technische Universiteit Delft
• Bibliocheek Technische Universiteit Eindhoven
• Bibliocheek Universiteit van Amsterdam
• Bibliotheek Universiceit Twente, Enschede
• Bibliocheek V redespaleis
• Bibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam
• Gemeentebibliotheek Rotterdam
• Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
• Openbare Bibliotheek Amsterdam
• Stichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica, Leiden

ION
ION is een technologisch innovatiefEuropees
projekt ten behoeve van internationaal interbibliothecair leenverkeer (IBL). De naam van her
projekt staat voor Inrerlending OSI Network,
waarbij OSI staat voor Open Systems Interconnection. Her projekt beoogt:
• stimulering en verbetering van internationaal
leenverkeer russen bibliorheken
• inremarionale samenwerking russen overkoepelende bibliorheeknetwerken en daartussen
verbindingen tot stand brengen
• toepassing van OSI-communicatieprorocollen
om verbindingen tot stand re brengen russen
deze netwerken die technisch en funcrioneel
gezien heel verschillend zijn.
Her projekr wordr financieel en inhoudelijk
gesreund door de Commissie van de Europese
Gemeenschap. Aan her projekr nemen naasr
Pica in Nederland dee! : LASER, een van de
belangrijksre IBL-instanries in Groot-Brittannie
en SDB, een onderafdeling van her Franse
minisrerie van Onderwijs, in samenwerking mer
her bibliorheeknerwerk SUNIST.

OBN
Her Open Bibliorheek Netwerk koppelt nationale
en lokale bibliorheeksystemen in Nederland en
inregreert besraande bibliorheekauromatiseringssysremen, bibliorheeknetwerken en -procedures.
OBN brengr diensren als her zoeken in bibliorheekcaralogi en her leveren van documenten naar de
werkplek van de gebruiker.
Mer OBN kan de gebruiker zelfstandig de benodigde informatie vinden en aanvragen. Naast her
zoeken in catalogi en besranden van de eigen
bibliorheek en her re leen vragen, reserveren en
verlengen van publikaties daarvan kan de gebruiker bij OBN zoeken in catalogi en besranden van
andere bibliorheken die dee! uirmaken van OBN en
leenaanvragen uir her bezir van andere aangesloren
bibliotheken indienen. Voorrs kan de gebruiker
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zoeken in de online retrieval systemen van Pica en
deze printen en downloaden. Op rermijn kan men
ook zoeken in de NCC, lenen via de NCC en
aansluiren op her RAPDOC-projecr voor snelle
levering van documenren in elektronische vorm.
OBN biedr bibliorheken nieuwe mogelijkheden tot
samenwerking, bijvoorbeeld door afstemming van
diensren.
Volledige realisering van OBN zal enkele jaren
duren en is mede afhankelijk van beschikbare
budgerren en de continu·ireir van bibliorheekdiensten voor de gebruiker.

BESTUREN EN SAMENWERKEN

Sarnenwerkingsverband (Bestuur en Stuurgroep)

Sarnenwerkingsverbanden

De zaken die hierna onderwerpsgewijs genoernd
worden, werden in Besruur en/ofSruurgroep
besproken. M .n. 0BN en RAPD0C sconden
veelvuldig op de agenda. Daarnaast kan verrneld
worden dat Dr. M.A. Kooyman door de ministers
van o&w en wvc voor 5 jaar werd herbenoemd als
voorzitter van her bestuur van Pica Stichting
Centrum voor Bibliotheekaucomatisering.

Her samenwerkingsconcept loopt als een rode
draad door alle Pica contacten. Ook in 1991 werd
op een groot aantal gebieden met verschillende
organisaties samengewerkt. Hieronder worden de
voornaamste genoemd; daarnaast getuigt ook de
lijst van projekten, commissies en werkgroepen
van samenwerking, veelal op kleinere schaal en
soms op ad hoc-basis.

Bestuurscornrnissie

WSFen UKB
Evenals in her vorige verslagjaar werd in WSFverband het overleg betreffende muziekcatalogisering voortgezet; in UKB-verband betrofhet de
coordinatie van collectievorming, her UKBretroprojekt en her concordantieprojekt.

De bestuurscommissie beoogt samenwerking op
brede basis van een aantal organisaties met
gemeenschappelijke belangen, zowel war betreft
de wetenschappelijke als de openbare informatievoorz1enmg.
Vanafjanuari 1991 was behalve de KB en Pica ook
her NBBI aanwezig bij de vergaderingen van deze
commissie. Op de eerste vergadering van 1991
werd besloten ook her NBLC uit te nodigen aan her
overleg dee! re nemen. Het NBLC aanvaardde de
uitnodiging en nam vanaf april aan de vergaderingen dee!.
In juni vond een conferentie plaats, waarbij de
commissie zijn standpunt bepaalde over
wenselijkheid en mogelijkheden van her streven
naar koepel- of netwerkvorming. In juli werd de
Adviesnota met betrekking tot de vorming van een
landelijk samenwerkingsorgaan ten behoeve van het
Bibliotheekwezen en de documentaire infarmatieverzorging in Nederland naar her ministerie van

o&w gestuurd.
Tevens werd een officiele samenwerkingsovereenkomst voorbereid door her ingestelde directeurenoverleg.
Deze overeenkomst zou in 1992 worden
ondertekend door KB, NBBI, NBLC en Pica onder
de naam ATLAS.

Gebruikersondersteuning: de Pica-helpdesk.
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Koninklijke Bibliotheek
Naast continuering van de reeds bestaande
activiteiten, werd in 1991 intensief samengewerkt
met de KB als resdokarie voor zowel LBS3 als OBN
(samen met de UB van Groningen) . Als eersre in
Nederland werd op 4 juli de OPC3 (Online
Publiekscatalogus) in de KB door het publiek in
gebruik genomen; het eerste onderdeel van de
migratie naar LBS3. De link naar OBN werd ook
nog in 1991 gelegd; de presentatie hiervan aan het
publiek zou in 1992 plaatsvinden.
Na de opheffing van het samenwerkingsverband
NCC per I januari 1991 werden de bevoegdheden
van dat verband overgedragen aan de KB. In 1991
werd nader overlegd over de verdeling van taken
en werd een contract voorbereid.
Met het BLDSC (British Library Document Supply
Centre, de grootste documendeverancier ter
wereld) en de KB werd een verbinding tot stand
gebracht ten behoeve van internationaal IBL. Dir
betekent dat Nederlandse IBL-aanvragen op
verzoek van de gebruiker kunnen worden doorgeplaatst naar Engeland. Van mei-december 1991
werd van deze mogelijkheid zo'n 2300 maal
gebruik gemaakt.
NBLC
Op basis van de afzonderlijke beleidsplannen van
Pica en NBLC werd een gezamenlijk werkplan
NBLc!Pica 1991-1992 vastgesteld. Dit om duplicering van activiteiten te voorkomen en een
effecrieve inzer van (personele en mareriele)
middelen te waarborgen.
De samenwerking op het gebied van GGC en LBS
werd gecontinueerd en verder uitgebreid. Verder
werd in opdracht van het NBLC en Pica een onderzoek uirgevoerd door het Bureau Van de Bunt te
Amsterdam naar een stroomlijning van de
gezamenlijke hosractiviteiten (NEON-ORS).
Besluitvorming hierover wordt in 1992 verwacht.
Er vond een onderzoek plaars naar de uitvoerprodukten van NBLC en Pica. Met diverse
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leveranciers werd overleg gevoerd om te komen
tot kwaliteitsverbetering en een leverancieronafhankelijke opzet.

SURFnet
De uitvoering van het in 1990 gesloten koepelcontract met suRFnet vond grotendeels in 1991 plaats.
• integratie van het Pica-netwerk in SURFnet: een
groot dee! van de Pica-bibliotheken werd
aangesloten op SURFnet: i.p.v. huurlijnen een
eigen verbinding met SURF net. T evens werd
eind 1991 de koppeling Pica-mail / SURFmail
(een E-mail-faciliteit) voorbereid. Bibliotheekmedewerkers van een Pica-bibliotheek kunnen
hiermee ook berichten naar niet-Pica instellingen (wereldwijd) versturen en ontvangen en
van andere SURF-diensten gebruik maken.
• samenwerking in OBN en RAPDOC-verband (zie
hierna).
• via het koepelcontract van SURFnet werd een
instellingslicentie voor her gebruik van her
tekstverwerkingspakket Word Perfect (wP)
verkregen.
• overleg Pica/NBLC over her gebruik van SURFnet
door openbare bibliotheken.

NBBI
Een aantal projekten, die door Pica zijn geYnitieerd of waaraan Pica meewerkr, worden
uitgevoerd met gelden (gedeeltelijk) beheerd door
her NBBI. In 1991 betrof dit: IHOL, ROBIN , RAPDOC,
Online Contents en ontwikkeling bibliotheekinstructiemateriaal. Deze projekten worden
hieronder nader beschreven.

PROJ E K TEN, WE RK G RO E P EN EN
C OMMISSI E S

Snelle Documentlevering: RAPDOC
Dir projekt werd in 1991 opgezet, na goedkeuring
in maart door her bestuur van Pica van her plan
'Snelle levering van documenten (tijdschriftartikelen) aan insrellingen en eindgebruikers'.
In dit projekt, dat eind 1991 de naam RAPD0C
kreeg, werkt Pica nauw samen met een aancal
bibliotheken, zowel wetenschappelijke als
openbare. Op verzoek van her ministerie van 0&W
werden de KNAW, de Technische Universiteit
Delft en de Landbouwuniversiteit Wageningen
ook bij het projekt betrokken. Dir resulteerde in
een totaal van 19 deelnemers.
Omdat RAPD0C een omvangrijk projekt is dat een
geavanceerde voorziening berreft, is ervoor
gekozen de uitvoering in deelprojekten te doen
plaatsvinden. Tevens is de kring van deelnemers
relatiefklein gehouden; dit om eenvoudiger tot
besluitvorming re komen en mogelijke tegenvallers goed op te kunnen vangen.
De directeur van Pica werd aangewezen als
projektleider; daarnaast werd in juli een projektcoi:irdinator aangesteld.
De projektorganisatie omvat een Stuurgroep
waarin alle deelnemende instellingen zijn
vertegenwoordigd. Deze draagt de eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoering van her
RAPDOC-projekt en houdt zich primair bezig met
de inhoudelijke beleidsvragen die betrekking
hebben op her lokale en landelijke bibliotheekbeleid: uitgangspunten voor toelating, collectieverdeling, verrekening, doorberekening, tariefstelling, juridische aspekten etc.
Uit de Stuurgroep werd een Kerngroep gevormd,
welke belast is met de dagelijkse begeleiding van
her projekt. De Kerngroep voert overleg en neemt
besluiten met betrekking tot de inhoudelijke
uitvoering, de voortgang, de budgetbewaking,
alsmede met betrekking tot nog re maken technische en organisatorische keuzes.
Kerngroep en projekdeiding warden overeenkomstig her projektplan bijgestaan door een
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aantal werkgroepen. De ]eden daarvan zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties. Zij warden
op voordracht van de projekdeider op grond van
deskundigheid of specialisatie door de Kerngroep
benoemd. In het verslagjaar werd een rweeral
werkgroepen ingesteld: de Werkgroep Bibliotheekorganisatorische zaken en de Werkgroep
Inhoudsopgaven.
Online Contents
Een overkoepelende werkgroep vanuit KB,
Katholieke Universiteit Brabant en onder
voorzitterschap van Pica hield zich bezig met de
mogelijkheden inhoudsopgaven van tijdschriften
zodanig te scannen en te structuren in databases
dat de resultaten landelijk toepasbaar zouden zijn.
In 1991 werd een eerste concept gemaakt en getest.
Her eindrapport zal medio 1992 verschijnen.
Resultaten van deze werkgroep zijn ook in
RAPDOC-verband van groot belang.

De nieuwe Pica-computer:
800

6m',

maximale capaciteit

terminals en 12 mifjoen titels.

De oude computer uit 1980 besloeg 30m' voor een
capaciteit van 100 terminals en I miljoen titels.

MR J.R. DE GROOTFONDS

Open Bibliotheek Netwerk (OBN)
De cweede fase van her OBN-projekt, nl. implementatie van OBN op de KB en de UB Groningen
besloeg bijna geheel 1991. Zij werd op 1 december
afgerond, waarna de derde fase (demonstratiefase)
aanvmg.
In augustus verscheen her eindrapport van de
werkgroep OBN dat zich had bezig gehouden met
her functionele concept en her toekomstige
model. Besloren werd dat de universitaire deelnemers aan OBN zoveel mogelijk hun bibliotheekbeleid, en dan in her bijzonder her dienstverleningsbeleid, zullen uniformeren en op elkaar
afstemmen.
Daarbij dienen de aan re bieden diensren zodanig
re worden gedifferentieerd, dat deze diensten voor
verschillende caregorieen gebruikers met
verschillende autorisatieniveaus toegankelijk zijn.
De invoering van een nationale lenerspas
(op rermijn) werd aanbevolen alsmede een landelijke lijsr van caregorieen geregisrreerde
eindgebruikers.
Op basis van die rapport werd een nieuwe werkgroep ingesreld metals opdracht een verrekeningsmodel re maken.
Ook werd gekeken naar de vraag hoe bibliotheken
bij de insrallarie berrokken zullen worden.
Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting
(GOO)
In januari 1991 rondde de werkgroep GOO zijn
werkzaamheden af.
M.i.v. 1 april 1991 werd een GOO-coordinator voor
2 jaar aangesreld, t.b.v. de implementatie van GOO
bij de deelnemende bibliorheken. Een gebruikersraad GOO werd ingesreld.
Ook in 1991 parcicipeerde Pica in de UKBCommissie Basisclassificatie.
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Het Mr J.R. de Grootfonds heeft tot doe! de
deskundigheid op her gebied van de bibliotheekautomatisering te bevorderen door medewerkers
van bibliotheken en documentatie-instellingen
de gelegenheid te geven kennis te nemen van
internationale oncwikkelingen op dit terrein.
De prijs werd in 1991 gewonnen door mevrouw
M.Groenhuijzen (Faculteit lnformatie en
Communicatie, Algemene Hogeschool
Amsterdam) voor her voorstel een onderzoek te
doen naar her toekennen van trefwoorden aan
en het gebruik van trefwoorden bij de catalogisering van musicalia. Het verslag van de
winnaar van 1990 werd in 1991 gepubliceerd:

Het gebruik van multimediale, interactieve
technieken bij bibliotheekinstructie: Verslag van
een studiereis naar Frankrijk en Canada in het
kader van het Mr j.R. de Grootfonds, door
P.P.M. van Tilburg, Den Haag: NBLe, 1991.

Coi:irdinatie van Collectievorming (CVC)
Pica nam dee! aan de Sruurgroep eve (Coordinatie van Collectievorming) van de UKB en aan de
daarmee verbonden werkgroepen evem (monografieen, in 1991 ingesteld) en eves (seriele publikaries). In de werkgroep eves werd een experiment voorbereid van een door Pica oncwikkelde
faciliteit voor aanschaf van nieuwe rijdschriften.
Muziekcatalogisering
Op initiatief van de muziekbibliorheken aangesloren bij Pica (wsF-bibliorheken en openbare
bibliotheken) werd her in 1990 gestarte overleg
voortgezet. Voorsrellen werden oncwikkeld om
her caralogiseren van geluidsdragers en bladmuziek efficienrer re laren verlopen. Tussen de
muziekbibliotheken onderling werd hierbij nauw
samengewerkr; in oktober cekenden 7 WSFbibliocheken en her NBLe een samenwerkingscontract. Daarin verplichtten de deelnemers zich
muziektitels in Pica re caralogiseren volgens de
gemaakte afspraken en op basis van de Picaricht!ijnen. Tevens garandeert de samenwerking
een kwaliratief verantwoorde invoer van muziek-

SAMENWERKINGSFONDS

Teneinde inhoudelijke samenwerking te stimuleren d.m.v. nader onderzoek naar het gebruik
van bestaande faciliceiten en zo de dienstverlening verder te verbeteren worden in het fonds
Samenwerkingsprogramma middelen gereserveerd.
In 1991 stelde het bestuur van Pica middelen ter
beschikking voor de volgende projekten:
• Onderzoek naar de knelpunten bij de documentaire informatieverzorging voor medischwetenschappelijk onderzoek door de vakgroep
Medische Informatica van de Erasmus universiteit te Rotterdam
• Onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van
het gezamenlijk cacalogiseren met behulp van
de GGC, door C.Klapwijk van de UB Leiden.
• Hee oncwikkelen van een expertsysceem voor
onderwerpsgerichte publieksvragen, uit ce
voeren door de UB Groningen, het Centrum
Onderzoek Wetenschappelijk Onderwijs
Groningen (cowoG) en Pica.
Afronding van deze activiteiten wordt voorzien
voor 1992.

beschrijvingen en beschrijvingen van uniforme
ti tels. Door de samenwerkende bibliotheken
werd, samen met Pica, overleg gevoerd met MCN
(Muziekcaralogus Nederland) om te komen tot
een regeling voor gebruik van MCN-gegevens in
her GGc-sysceem. De regeling zal in 1992 worden
bekrachrigd.

Meerdelige en seriele publikaties
In nauw overleg met de GGc-bibliocheken werd
door Pica een voorscel voor nieuwe methodiek
voor her caralogiseren en opslaan van meerdelige
en seriele publikaties gemaakc. De nieuwe
methode zal in 1992 worden ge"implementeerd.

FOBID
Pica concinueerde de concacten met F0BID.
In 1991 verscheen de Pica/FOBID-uitgave Richtlijnen voor vereenvoudigd catalogiseren, NBLC,
Den Haag.
Conversie Universiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam was m.i.v.
1 januari 1991 lid van her samenwerkingsverband
van Pica. Dir betekende dat in 1991 begonnen
werd met her converceren van zo'n miljoen
Amsrerdamse ritels naar de GGC van Pica.
Het Financieele Dagblad
In april werd een overeenkomst gesloten tussen
Het Financieele Dagblad en Pica voor een proef
van in principe een jaar, waarbij de in die dagblad
gepubliceerde arcikelen toegankelijk worden
gemaakt voor staf en studenten van Nederlandse
universiteiten. Aan de proef doen tien universiteiten en de KB mee.
Regionale netwerkvorming

Musea
Naar aanleiding van een door Pica opgesteld
concept projektplan voor geauromatiseerde
ontsluiting van museumcollecties op basis van een
samenwerkingsmodel zoals gehanceerd door de
Pica-bibliorheken, werd door her NBBI aan

Research voor Beleid te Leiden de opdracht
verleend tot een onderzoek naar de haalbaarheid
van een dergelijk plan. De resultaten van die
onderzoek werden eind 1991 gepubliceerd. Hieruit
bleek dater momenreel geen draagvlak is voor een
gemeenschappelijke museumautomatisering.
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Adamnet

Pica was betrokken bij het overleg rer verdere
oncwikkeling van her Amsterdamse regionale
netwerk Adamnet. Een strategisch plan, m.n. de
afsremming van her regionale netwerk op
landelijke netwerkvorming (OBN) werd in die
overleg voorbereid.

ROBIN
In september rondde Pica de werkzaamheden in
her kader van her ROBIN (Rotterdams Bibliotheeken lnformatienetwerk) af. De bedoeling van
ROBIN is de bibliotheken van de Eramusuniversireit (geautomatiseerd door Pica) en die van de
Gemeentebibliotheek (geautomatiseerd door
ALS) aan elkaar re koppelen.

IHOL
De activiteiten in her kader van her IHOL-projekt
(Informatienetwerk Hoger Onderwijs Limburg)
werden in 1991 afgerond. Als vervolg hierop werd
her voorstel gedaan de IHOL-bibliotheken in de
komende jaren via de bibliotheek van de
Rijksuniversiteit Limburg gebruik laten maken
van de LBS3-faciliteiten.

Bibliotheek-instructiemateriaal
Her NBBI-projekt ter oncwikkeling van 'courseware' ten behoeve van de online publiekscatalogus
(0Pc2) van Pica werd afgerond. De vakgroep
Computer en Letteren van de Rijksuniversiteit
Utrecht ontwikkelde de courseware; Pica participeerde in her projekt en zorgde voor de distriburie van gidsen en diskettes.
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PICA-DIEN STEN

Vernieuwing lokale en centrale systemen
Door de rechnische afdelingen werd gewerkt aan
her verder onrwikkelen van Pica3 en LBS3. Dir

berekende o.a. her geschikt maken van sofrware
voor VAX-appararuur, her onrwikkelen van diverse
LBS-modules en her onrwikkelen van een geheel
nieuwe versie van her lnrelligenr Bibliografisch
Werkstation (rnw) dar roegang geeft tot zowel de
cenrrale als lokale sysremen via eenzelfde
gebruikersinrerface. T evens vond er een onderzoek plaats naar de mogelijkheden LBS onder Unix
re gebruiken.
Eind 1991 werkte ca. 45°/o van de insrellingen die
op her GGC zijn aangesloten met Pica3 en hadden
ca. 400 bibliorheekmedewerkers een cursus,
onrwikkeld en gegeven door de afdelingen
gebruikersondersreuning, gevolgd. De begeleidingscommissie Pica3, die vanuit de gebruikers
werd ingesteld, kon in 1991, nadat de testen
hadden plaatsgevonden, worden opgeheven.
De KB re Den Haag en de UB van Groningen
gingen in 1991 als eersten over op her LBS3sysreem. Voorrs werd veel aandachr besreed aan

Gemeenschappelijk Geautomaciseerde
Cacalogussysteem (GGC)
Er werden 14 nieuwe GGC-aansluitingen
gerealiseerd.

In roraal werden 934.123 (i n 1990 965. 782)
publikaries via her Pica-Caralogiseersysreem
verwerkt met in roraal u80.918 (in 1990:
1.122.787) exemplaren. Her grootste aanra l
publikaries werd ook die jaar weer door de UB
Groningen gecaralogiseerd.
GGC-ingevoerde titefs
UB's:
29,19%

KB:
KNAW
WSF:
1

+

8,68%
inst. 2,98%
4,66%

rapetirels

CD-ROM
Met Meridian werd een zgn. ' resellers agreement'
gesloren voor levering van een CD-ROM-server. Dir
berekenr dar bibliorheken via Pica onder gunsrige
voorwaarden een server kunnen aanschaffen. In
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33,03%
13,03%
5,90%
2,53%

door bibliorheken gekopieerde rirels (onrleningen in Pica2)

de implicaries van de migratie van LBS2 naar LBS3
voor de overige bibliorheken, hergeen inhield:
uirleg, inventarisarie en planning van de daadwerkelijke migrarie die in 1992 en 1993 zal
plaarsvinden. In dit kader werd door de afdeling
Gebruikersondersreuning op 5 juni een
voorlichringsdag LBS3 en OBN georganiseerd.

1991 werd een server ge"installeerd in de Gemeentebibliorheek Rotterdam en de universiteirsbibliorheken van Leiden en Rotterdam.
Met een CD-ROM-Server kunnen CD-ROM-schijfjes
via een PC die is aangesloren op een nerwerk
geraadpleegd worden.

NBLC:
offline':
kopie' :
Overigen:

De Pica-handfeidingenset.

Verdeling titels in de GGC per taal

Nederlands

17%

Engels

31%

Duics

19°/o

Frans

7%

Subcocaal van de 4 meesc gebruikce calen

74%

Spaans
Icaliaans
Lacijn
Russisch

1,5%
1, 7%
1,6%
1,7°/o

De rubrieken Spaans,
Italiaans, Russisch en Latijn
beslaan ieder meer dan
100. 000 titels.

Subcocaal van de 8 meest gebruikce calen 80,5%
Overige 13,5°/o
Geen code of onbepaald
6%
In totaal zijn 264 verschillende
taalcodes bij de titels gebruikt.
Derhalve bevat 'Overige ' 256 talen!

100%

Ontleningspercentage
De oncleningspercentages conen aan dar her
shared cataloguing-principe werkbesparing
oplevert. Onrlenen is her aanhechten van de eigen
bezitsgegevens aan een reeds in de databank
aanwezige bibliografische beschrijving. Ook her
kopieren van een aangerroffen beschrijving als
basis voor de eigen beschrijving is onrlenen.
Hee cocale onrleningspercenrage was in 1991 bijna
83%. Vanwege ingebruikname van Pica3 is dir
percentage niet re vergelijken met voorgaande
Jaren.
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De onrleningen kunnen als volgr worden uitgesplitst:
• onrleend van de nationale bibliografieen zoals
Library of Congress, British National Bibliography, Deutsche Bibliothek, Nederlandse
Bibliografie en van 0CLC: 13% van de verwerkte
exemplaren.
• onrleend via kopie: 26% van de verwerkte
exemplaren.
• onrleend via in gebruik nemen van online
ingevoerde beschrijvingen van GGC-deelnemers:
44% van de verwerkte exemplaren.

Andere cijfers
Naasr caralogiseren werd her GGc-sysreem ook
gebruikt voor daarmee samenhangende acriviteiren. Om enkele cijfers re noemen:
• gebruikers stuurden 23.350 berichten via de
Pica-mailfunktie.
• via de rhesaurusfunkrie werden 83.156 nieuwe
rermen ingevoerd in algemene en/oflokale
thesauri.
In totaal 44.603 titelbeschrijvingen werden in 1991
uit de database verwijderd. Dir betreft ontdubbelingen en opschoningen.
Systeemcijfers over r99r
• Her GGc-systeem was 99,3% van de geplande
rijd beschikbaar.
• De gemiddelde interne responstijd bedroeg o,88
seconden (cru-tijd, datatransmisssierijd niet
meegerekend).

Nederlandse Centrale Catalogus/
Interbibliothecair Leenverkeer (NCC/IBL)
Veertig nieuwe insrellingen gingen gebruik maken
van het Ncc/rnL-sysreem. Van her totaal aantal

van 434.543 ingediende aanvragen berrof 22%
monografieen en 78% (kopieen van artikelen uir)
periodieken.
Lokaal Bibliotheeksysteem (LBS)

In 1991 nam de bibliotheek van her Vredespaleis
her LBs-systeem in gebruik. Daarmee kwam her
totaal aantal Nederlandse aansluitingen op LBS op
18. Daarnaast werd begonnen met de voorbereidingen voor installarie van LBS3 bij de KNAW,
19 universireiten en hogescholen in Niedersachsen
en bij de drie vesrigingen van de Deutsche
Bibliorhek.

NCC/IBL: aantal ingediende aanvragen en positief gehonoreerde aanvragen 1988-1991
Periodieken

Zoekacries
lngediende aanvragen
Ingediend/ posi tief

Monografieen

Zoekacries
lngediende aanvragen
lngediend/ posi tief
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1988

1989

1990

1991

444.600
294.878
89%

477.854
299.556
91 %

494 .853
325.642
91 %

495.305
337.614
92%

1988

1989

1990

1991

40.200
13.781
68%

137.651
62.853
78 %

159.227
70.602
80%

226.769
96.929
83%

Online Retrieval Systeem (ORS)
Her Online Retrieval Sysreem is een facilireit
waarmee gebruikers kunnen zoeken in documentaire besranden.

In 1991 werden twee nieuwe bestanden roegevoegd, waarmee her totale aanbod ORS van Pica op
14 besranden en zo'n 900.000 titels kwam re
sraan. Er kwamen 52 nieuwe ORS-gebruikers bij .

ORS: aantal zoekacties en presentaties 1989-1991

Zoekacties
Presen ta ties

Overzicht Pica-systemen: aantal gebruikers 1990-1991

GGC
LBS

NCC
ORS
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1991

55.240
135.532

76.438
196.958

76.986
256.621

Eind 1990

Eind 1991

Toename

166
17
300
178

180
18
340
230

8%
6%
13%
29%

INTE R NATI O NALE
ONTWIKKELINGEN

Aansluiting op buitenlandse netwerken

ION

Duitsland
Op 7 okrober, respectievelijk 6 november werden
de samenwerkingscontracten met de deelstaat
Niedersachsen en met de Deutsche Bibliothek
getekend. Door deze overeenkomsten zullen op
termijn de catalogi van bibliotheken in Nederland
en Duitsland aan elkaar verbonden zijn via de

Her ION-projekt, een EEG-projekt ten behoeve van
internationaal IBL, bevond zich in de 2e fase
(ontwikkelfase), waarbij Pica werkte aan de
noodzakelijke aanpassingen van zijn centrale
systeem.
Her rapport van de eerste fase werd goedgekeurd
en in juli oordeelde een EEG-review-board positief
over de voorrgang van her projekt in de tweede
fase.

gekoppelde netwerken.
De samenwerking zal starten met de invoering
van de centrale Pica-systemen (Pica3) in de UB van
Gottingen en de Deutsche Bibliothek te
Frankfurt. Tegelijkertijd zal begonnen worden
met insrallatie van lokale Pica-systemen (LBS3) bij
19 universiteiten en hogescholen in Niedersachsen
en bij de drie vestigingen van van de Deutsche
Bibliothek. Het Open Bibliotheeknetwerk (OBN)
wordt daarmee uitgebreid tot ver over de grenzen.
In her verlengde van Niedersachsen zal SachsenAnhalt van lokale Pica-systemen worden voorzien.
De aldus opgebouwde Pica-infrastruktuur zal ook
op termijn de openbare bibliotheken betreffen.
Pica stelt her in Nederland ontwikkelde
automatiseringsconcept ter beschikking. Her zal
zijn partners in Niedersachsen BRZN (Bibliotheksrechnungszentrum for Niedersachsen) en
Frankfurt behulpzaam zijn bij de installatie.
Tenslotte wordt bij de verder ontwikkeling van
automatiseringsfaciliteiten samengewerkt.
In 1991 werd een Pica+-format dat zowel voor
Nederland als Duitsland toepasbaar is ontwikkeld, werd Pica-kennis op technisch niveau
overgedragen aan Duitse collega's en werden
projektplannen voor de implementatie gemaakt.
Het werkgebied van Pica is met de Duitse uitbreiding meer clan verdubbeld en Pica is daarmee her
meest vooraanstaande netwerk voor bibliotheekautomatisering in Europa geworden.

Een groot dee! van 1991 werd besteed aan her
vinden van een externe leverancier van de software. In september werd her contract getekend
met AEG/Modcomp.

Pica groeit tot over de grenz en.
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Specifieke overlegorganen

Internationale standaardisatie
De communicarieprotocollen voor SR (Search and
Retrieve, ISO 10162/10163) en ILL (Interlibrary
Loan, ISO 10160/10161) waaraan Pica 5 jaar in
internationaal verband heefr meegewerkt werden
in maart verheven tot 1so-srandaard.
Evenals in 1990 was Pica vertegenwoordigd in de
1so-werkgroep TC 46/sc4/wG4 over 0s1srandaards voor bibliotheektoepassingen en de
RARE-werkgroep voor os1/Virtual Terminal
toepassingen.
Her in 1990 opgerichre !FOBS (International
Forum on Bibliographic Standards) , waarvan ook
Pica lid is, deed voorstellen voor de prakrische
implementatie van de rwee hierboven genoemde
1so-standaarden. Daarnaast werden voorsrellen
gedaan voor een International Standardized
Profile (1sr), voor een uniform gebruik van deze
rwee nieuwe standaarden.
Group on Electronic Document Interchange (GED!)
In her jaarverslag over 1990 werd melding
gemaakt van her initiatief voor de oprichring van
GED!. In deze Group on Electronic Document
Interchange heeft een aanral grote bibliorheeknerwerken en hostorganisaties (naast Pica: RLG,
OCLC, British Library, TIB Hannover,
Telesystemes, Ministere de !'Education Narionale) zich aaneengesloten mer de doelsrelling om
op korte termijn re komen tot de facto standaards
voor de internarionale electronische uirwisseling
van documenten. In 1991 werd russen de GEDIpartners overeenstemming bereikt over de manier
waarop men in de nabije toekomst de onderlinge
elektronische documentuirwisseling wil
aanpakken. Tijdens een speciaal daartoe belegd
seminar op 25 en 26 september 1991 in her hoofdkantoor van T elesystemes re Parijs, presenteerde
GED! haar werk aan een internationaal publiek,
besraande uit vakdeskundigen uir de bibliotheek-
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en informatieverzorgingswereld. Uirgebreide
discussies over de voorgesrelde technische
oplossingen leidden tot volledige overeenstemming van de deelnemers aan her seminar, waaronder Frankrijks groorste documentleverancier
!NIST; alien konden de voorsrellen ondersteunen.
Afspraken werden gepubliceerd in her rapport
Electronic Document Delivery; towards farther
Standardiz:ation ofInternational Interchange.
Agreements ofthe Group on Electronic Document
Interchange- GED! (oktober 1991).

Op basis van her GEDI-seminar werd een projekt
ingediend bij de EEG in her kader van her 'Action
Plan for Libraries in the Ee' (Libraries
Programme). Te zamen mer de Europese GEDIpartners (British Library, TIB Hannover,
Telesystemes, Ministere de !'Education
Nationale) werd voor 'Electronic Document
Interchange berween Libraries - EDIL' subsidie
gevraagd.
Algemeen overleg

European Library Networks Meeting (ELNET)
In 1991 werd her overleg in ELNET-verband

voortgezet. ELNET werd in 1990 mede door Pica
opgericht teneinde tot structureel overleg met de
belangrijkste aan Nederland grenzende nerwerken
re komen. Aan dit overleg nemen nerwerkorganisaties deel re Birmingham, Keulen, Goningen en
Leuven. M.n. met het nerwerk te Birmingham,
BLCMP, werd in 1991 op beleids- en werkniveau
informarie uitgewisseld om tot nauwere samenwerking re komen bij her onrwikkelen van
produkten .
Overig overleg
In 1991 participeerde Pica voorrs nog in Liber
(Ligue des bibliorheques Europeennes de
Recherche) en £LAG (European Library Automation Group).

PICA INTERN

Organisatie en management

In 1991 werd de eerste fase van de reorganisatie op
basis van her rapport van her Bureau Van de Bunt
afgerond. In plaats van een afdeling Bibliotheekzaken werden drie nieuwe afdelingen opgericht:
Produktontwikkeling, Gebruikersondersteuning
UKB/wsF en Gebruikersondersteuning voor
overige bibliotheken (marktgerichte sector).
Aanpassingen, gewenningen en evaluaties kosrren

Andere onderwerpen waarvoor de OR aandacht
vroeg waren:
• de implicaries van de uitbreiding naar Duirsland
voor de organisatie
• de planning van de activiteiten in her kader van
Duitsland en de migraties Pica3 en LBS3
• de procedure voor salarisherziening
• opzet van een calamiteitenplan

rijd. Omdat de afdelingen tevens werden uitgebreid, ging de wijziging niet ten koste van de
diensrverlening.
Vanwege her feit dat veel tijd en aandacht werd
besteed aan de overgang op Pica3 en de voorbereiding op LBS3 gaf de marktgerichte sector van de
afdeling gebruikersondersteuning war minder
prioriteit aan her onderzoeken van nieuwe
markten en war meer aan her begeleiden van de
veranderingen bij de gebruikers.
De overgang op Pica3 en LBS3 betekende dat ook
intern binnen Pica werd overgeschakeld op andere
apparatuur. Voor her secretariaat werd overgeschakeld van TEKST op sos naar Wordperfect.
Door insrallarie van een LAN (Local Area
Network) en aanschaf van re's werden ook voor
de overige medewerkers directe schakelmogelijkheden voor toegang tot de systemen en randapparatuur gerealiseerd.
Medezeggenschap

De Ondernemingsraad van Pica bestond uit 3
personen. De reorganisarie was een belangrijk
gespreksonderwerp met als aandachrspunten: her
overdrachtsplan, begeleiding, afsremming,
evaluatie en nazorg. Sinds april werd ook de
onderlinge taakverdeling directeur - adjunctdirecteur enigszins gewijzigd, hetgeen betekende
dat de directeur her aanspreekpunt voor de OR
werd.

Gebruikersondersteuning: instructie.
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Personele gegevens
Op 31-12-1991 waren er 58 personen in dienst van
Pica. Hiervan waren 41 man (71%) en 17 vrouw
(29%).

De medewerkers waren gemiddeld (afgerond) 6,5
jaar in dienst bij Pica.
Aan 2 medewerksters werd eervol ontslag
verleend.
Er werden 7 nieuwe medewerkers aangesteld,
waarvan 5 man, 2 vrouw.
Ten behoeve van het secretariaat werd tijdelijk,
voor 5 maanden, een medewerkster aangesteld.
Ziekteverzuim
Verzuimpercentage (aantal ziekte dagen per 100 kalenderdagen):
Hiervan: kort verzuim (1 t/m 7 dagen):
midden (8 t/m 42 dagen) :
lang (43 t/m 365 dagen):

3,6%
1,4%
1,1%
1,1 %

Verzuimpercentage exclusief zwangerschapsverlof:
Meldingsfrequentie (gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon) :
Deze cijfers zijn gebaseerd op een gemiddelde personeelssterkte van 56.

3,3%
2,24%

De gemiddelde leeftijd per 3H2-1991 was 35,5 jaar.

Aantal

Percentage

0
15
32
11
0

26
55
19

Totaal

Man

Vrouw

50
4
4

40

10
4
3

Leeftijdsopbouw
< 20 jaar
20-30
30-40
40-50
51-65

Verdeling parttime/fulltime

33-38 uur:
25-32 uur:
20-24 uur:
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Verdeling over de afdelingen
Gebruikersondersteuning
wetenschappelijke bibliotheken
Gebruikersondersteuning
marktgerichte sector
Produktontwikkeling
Systeemontwikkeling
N etwerkontwikkeling
Compucerbureau
Beheer
Secretariaat, Financiele en administratieve
zaken, Algemene en juridische zaken
Coi:irdinatie documendevering
Directeur
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Totaal

Man

Vrouw

5

2

3

5
6

2

3
I

20

5
5
4
6

5
15
5
5
4

5

5

JAARREKENING

•
•
•
•
•

1991

Balans
Staat van baten en lasten
Herkomst baten
Toelichting op de jaarrekening
Accountantsverklaring

31-12-1991

Balans: activa

f

f

31-12-1990

f

f

Materii!le vaste activa:

Apparatuur en know-how
Gebouw
Oncwikkelapparatuur lokale
bibliotheeksystemen
Auto's

p.m.

p.m.

9.013.113

9.346.932

21.256

42.512

106.553

66.512
9.140.922

9.455.956

Vlottende activa:

21.840

Voorraad apparatuur
Vorderingen:
- vorderingen
- overlopende activa
Liquide middelen
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2.642.595

5.163.861

201.597

37.870

1.648.787

376.763
4.492.979

5.600.334

13.633.901

15.056.290

31-12-1991

f

Eigen vermogen:
Reserves

3.996.316

3.902.316

212.082

675.345

Batig saldo lopend boekjaar

Pica

f

31-12-1990

Balans: passiva

f

f

4.208.398

4.577.661

Voorzieningen

3.179.255

3.205.471

Langlopende schuld

4.250.000

4.500.000

Kortwpende schulden:
Middelen ter beschikking van derden

393.240

1.944.670

Schulden aan leveranciers

829.832

133.836

Overlopende passiva

773.176

694.652
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1.996.248

2.773.158

13.633.901

15.056.290

r99r
Staat van baten en lasten: lasten

f

f

1990

f

4.544.746

3.964.507

1.988.215

1.038.795

Algemene kosten

492.107

514.234

Huisvestingskosten

334.298

382.540

60.000

194.638

Personeelskosten

f

Systeemontwikkeling en
onderhoud apparatuur

Overige fasten
Reservering NCCIIBL overeenkomst KB

177.825

Toevoeging entreegelden aan
ezgen vermogen

94.000

15.000

212.082

675.345

Batig saldo ter bestemming
door het bestuur

7.903.273

Pica I 30

6.785.059

1991
Staat van baten en lasten: baten

Bijdragen van !eden:
Contributies

f

f

1990

f

2.134.800

1.929.000

Personeelskosten

120.000

405.800

Exploitatie lokale
bibliotheeksystemen

708.400

697.600

2.963.200
Bijdragen van niet-leden:
Exploitatie lokale bibliotheeksystemen

V olgens tarief
Nederlandse Centrale Catalogus
Projektontwikkeling
Hostactivi tei ten

3.032.400

283.305

191.250

1.885.054

1.620.709

889.127

946.300

1.159.897

415.758

370.752

323.166

4.588.135

Entreegelden
Rente
Overige baten
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3.497.183

94.000

15.000

228.843

176.181

29.095

64.295

7.903.273

f

6. 785.059

lndien de baren naar herkomst worden gespecificeerd is de volgende opstelling re geven (x 1.000):

f

1991
%

f

1990
%

2.235

28,3

2.231

32,9

Koninklijke Bibliorheek

608

7,7

602

8,9

Ministerie van Onderwijs en
W etenschappen

120

1,5

200

2,9

Nederlandse Cenrrale

889

11 ,3

946

13,9

149

1,9

169

2,5

1.484

18,7

1.101

16,2

535

6,8

542

8,0

6.020

76,2

5.791

85,3

1.160

14, 6

4 16

6, 1

Hosracrivireiren

371

4,7

323

4,8

Overige opbrengsten

352

4, 5

255

3,8

7.903

100,0

6. 785

100,0

Universiteiten

Caralogus
H.B.0.-insrellingen
Openbare bibliorheken (incl. NBLC en
Landelijke Bibliotheek Centrale)
Overige instellingen

Projekronrwikkeling
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TOELICHTING
OP DE JAARREKENING

1991

Toelichting op de balans: waarderingsgrond-

T oelichting op de staat van baten en lasten

slagen
De in de balans vermelde acciva en passiva zijn

Over 1990 was de jaarrekening afgeslocen met een
bacig saldo van f 675.345,-.
Hee bestuur heefc besloten die saldo als volgc aan
te wenden:

opgenomen tegen nominale waarde.
De post apparatuur en know-how heefc betrekking op apparatuur en her verzamelen van knowhow, gefinancierd door de rijksoverheid en de
deelnemers aan her Samenwerkingsverband Pica
welke zijn gewaardeerd op nihil.
Hee gebouw is in 1989 in gebruik genomen en zal
in 30 jaar worden afgeschreven.
De post ontwikkelapparatuur lokale bibliotheeksystemen heefc betrekking op apparatuur
waarvoor geen subsidie wordc oncvangen. De afschrijving vindt plaats in 5 jaar.
Voor de auto's bedraagc de afschrijvingscermijn
3 jaar.
De voorzieningen zijn gevormd uit ontvangen
subsidies en bijdragen of uic de bestemming van
batige saldi van voorgaande jaren. Deze dienen te
worden aangewend voor specifiek aangegeven
doeleinden.
De langlopende schuld heefc een looptijd van 20
jaar. Het rentepercentage bedraagt 7 1/8%. Als
zekerheid voor deze lening is her recht van hypocheek verstrekt op her kantoorpand te Leiden,
terwijl tevens pandrecht is verleend op de boekvorderingen.
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
Stich ting.

T oevoeging centrale apparatuur

200.000

LAN-lnvestering

105.000

Inrichtingskosten

100.000

Vorming voorziening voor waardevastheid pensioenen
T oevoeging samenwerkingsfonds

55.000
215.345

675.345
De bestemming van die batig saldo is verwerkt in
de jaarrekening 1991.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1991 van de
Scichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica te Leiden gecontroleerd. Onze
controle is verrichc in overeenstemming met
algemeen aanvaarde controlegrondslagen.
Wij zijn van oordeel, dat de in die verslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
geefc van de grootte en de samenscelling van het
vermogen op 31 december 1991 en van het
resultaat over 1991.
's-Gravenhage, 8 juli 1992
Moret Ernst & Young registeraccountants
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ENGLISH SUMMARY

In 1991, a number of activities were completed
chat were initiated in 1990 and chat equip Pica
better for its task during the nineties. The most
important points were: installation of the new
Pica-systems, completion of the first phase of an
internal reorganization and expansion of the
activities of Pica in the Netherlands and abroad.
Migration to new systems

1991 was che year of the migration of the old
systems to Pica3 and LBS3. This means an
important improvement in user-friendliness as
well as in technical respect. All Pica search systems
can be consulted with one and the same
command language and it is easy to switch from
one system to the ocher.
Because the new systems use standard hardware
and software, the connection with ocher networks
and technical systems has been facilitated. For
example, libraries chat use LBS3 can easily be
connected to the Open Library Network.

Improvement of user-service
1991 was the first year in which Pica worked

according to the new organizational structure
based on a report made by an external consultant
in 1990. This meant chat the first phase of internal
reorganization was completed.
This first phase concerned especially the improvement of user-support activities, via a more useroriented approach, the further development of
new systems and products in a separate department and the specialization of market-development in close connection with user-support.
In accordance with the object to improve userservice further, new employees were appointed to
write manuals of Pica-systems and to work at user
support. Furthermore, Pica-staff were replaced as
chairpersons of the user councils by the users
themselves.
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Expansion

Nationally, the decision of the KNAW (Royal
Dutch Academy of Arcs and Sciences) to work
with all the Pica-systems and to participate in the
Cooperation of Royal Library and University
Libraries was of great importance.
Internationally, the Pica-network was expanded
to Germany. In 1991 contracts were signed for
cooperation with the German federal state of
Niedersachen (including Sachsen-Anhalc) and
with the Deutsche Bibliochek, the national library
of Germany which is located in Frankfurt, Leipzig
and Berlin (Deucsches Musikarchiv) . This expansion means a major break-through in the field of
library cooperation in Europe.
With these expansions Pica has enlarged its basis
and safeguarded its continuity.

BIJLAGE A:
ORGANISATIESTRUCTUUR PICA

De ministers van o&w en van wvc benoemen
gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter van
Pica. In her Pica-bestuur hebben verder zitting de
bibliochecaris van de Koninklijke Bibliocheek, vier
!eden namens her Samenwerkingsverband Pica en
drie !eden namens de openbare bibliocheken.
Elke organisatie die in Pica participeert is
vercegenwoordigd in de Raad van Deelnemers en
diverse gebruikersraden. De raden evalueren die
Pica-sysremen en doen voo rstellen voor
aanpassing en verdere oncwikkeling.

Koninklijke Bibliocheek;
U niversiteitsbibliocheken

Samenwerkingsverband KB
en uB's Pica

Openbare bibliocheken
(incl. WSF-bibliocheken)

Scichting Cencrum voor
Bibliocheekautomatisering

Vereniging NBLC

Raad van deelnemers

Gebruikersraden
Adviescommissies
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BIJLAGE B:
BESTUUR EN DIRECTIE

Bestuur

Directie

Per 31 december 1991 was het bestuur als volgt
samengesteld:

Ing. L Costers, directeur

Dr M .A . Kooyman, voorzitter
Benoemd door de ministers van o&w en van wvc

roe I maarr 1997.

P.j. Th. Schoots, vice-voorzitter
Benoemd door hec NBLC roe r januari 1992.
Dr W van Drimmelen, bibliothecaris Koninklijke
Bibliotheek, secretaris
Namens het Samenwerkingsverband q.q. lid van
hec Bescuur.
Dr G.A.S.j. van Marie
Benoemd door hec Samenwerkingsverband Pica
tot I januari 1993.
Drs ].J.M. van Gent
Benoemd door hec Samenwerkingsverband Pica

roe I januari 1994.

H. Middelveld
Benoemd door hec

NBLC

roe I januari 1993.

Mr G. G.A.M. Pijnenborg
Benoemd door hec Samenwerkingsverband Pica
roe I januari 1992.
Drs R. van der Ve/de
Benoemd door hec NBLC roe I januari 1994.
Dr R.L Schuursma
Benoemd door Samenwerkingsverband Pica roe 1
januari 1992.
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Drs A . Bossers, adjunct-directeur

BIJLAGE C:
LIJST VAN AFKORTINGEN

ACQ

E-Mail
FOBID

GEOI

GGC

GOO

!BL

IBW

ION
ISO

KB
KNAW

LASER

LBS
NBBI

NBLC

NCC (IBL)

OBN
OCLC
OPC
OR
ORS

OSI

ous
owe
O&W
RAPDOC
RLG
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Acquisitie-module LBS
Electronic Mail
Federatie van Organisaties op her
gebied vanBibliotheek-, Informatieen Documentatiewezen
Group on Electronic Document
Interchange
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd
Cacalogiseersysteem
Gemeenschappelij ke
Onderwerpsoncsluicing
Interbibliochecair Leenverkeer
Intelligent Bibliografisch
W erkstation
Interlending OSI Network
Internacional Organization for
Standardization
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie
van W etenschappen
London and South Eastern Library
Region
Locaal Bibliocheek Sysceem
Nederlands Bureau voor
Bibliotheekwezen
en Informatieverzorging
Nederlands Bibliorheek- en Lektuur
Centrum
Nederlandse Centrale Catalogus (ten
behoeve van her Inrerbibliothecair
Leenverkeer)
Open Bibliotheek Netwerk
Online Computer Library Center
Online Publiekscatalogus
Ondernemingsraad
Online Recrievalsysteem
Open Systems Interconnection
Opslag/uideenmodule LBS
Online Werkcaralogus
Onderwijs en Wetenschappen
Rapid Document Delivery Project
Research Libraries Group

SBD

SUNIST

UB
UKB

WSF

WVC

Ministere de !'Education Narionale
(Sous-Direction des Bibliorheques)
Serveur Universitaire National pour
['Information Scientifique et
Technique
U niversitei tsbi bliocheek
Samenwerkingsverband U niversiteitsbibliotheken Koninklijke
Bibliocheek en bibliotheek van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Wetenschappelijke Steunfunctie
Welzijn Volksgezondheid en Cultuur
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