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INLEIDING

In 1992 werd op bestuurlijk niveau veel aandacht

Nieuwe diensten

besteed aan het voorbereiden, bespreken en
formuleren van het beleidsplan voor de jaren

Een van de doelstellingen van de systeemvernieuwing, naast verbetering van bestaande
systemen en diensten, was het onrwikkelen van

1993-1998.
Een aantal zaken die in de jaren ervoor in gang
waren gezet werd geheel of voor het grootste dee!
afgerond: de migratie van Pica2 naar Pica3, de
onrwikkeling van het nieuwe Lokaal Bibliotheeksysteem (LBS3), de onrwikkelfase van het Open
Bibliotheek Nerwerk (oBN) en de interne reorga-

nieuwe vormen van dienstverlening, met name
document- en eindgebruikerdiensten. RAPD0C en
0BN zijn rwee van deze diensten, die in 1992
substantieel vorm kregen.

nisatie.
Daarnaast werd aan een aantal zaken voor het
eerst in 1992 volledig uitvoering gegeven, met
name aan het projekt voor snelle documentlevering RAPD0C en de uitvoering van de samenwerking met Duitsland.

Beleidsplan 1993-1998
Als voorbereiding op het beleidsplan 1993-1998
werd door extern adviseur J.S. Mackenzie Owen
een rapport geschreven dat tevens als basis diende
voor een beleidsconferentie die in juni gehouden
werd en waarbij vertegenwoordigers uit de bibliotheek- en informatiewereld aanwezig waren.
Aansluitend werd her beleidsplan geschreven en
eind 1992 door het bestuur vasrgesteld.
Systeemvernieuwing
De afgelopen jaren besteedde Pica veel aandacht
aan het bouwen van een nieuwe generatie sysremen (Pica3, LBs3). Verbeterde functionaliteit,
integratie van de syscemen en gebruik van standaardapparatuur en sofrware zijn hiervan de
belangrijkste kenmerken. In 1992 werd deze
nieuwbouw zo goed als volcooid.
Die betekent overigens niet, dat de onrworpen
systemen zijn uitonrwikkeld. Verbeteringen en
aanpassingen op verzoek van gebruikers maken
dat een voortdurende inspanning op die gebied
nodig blijft.

Hee Open Bibliocheek Netwerk werd technisch
onrwikkeld in samenwerking met SURFnet. De
onrwikkelfase werd afgesloten met een officiele
presentatie van de bereikte resulcaten en publikatie van een eindrapport. Vervolgens werd een
begin gemaakt met de invoering van 0BN in
diverse bibliotheken.
De bedoeling van RAPD0C is tijdschriften te
ontsluicen op artikelniveau en tijdschriftartikelen
snel aan de gebruiker te leveren, uiteindelijk
binnen 24 uur via elektronische verzending. Met
het oog hierop werd begonnen met de opbouw
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van een aan inhoudsopgaven ontleende database
(Online Contents) en gingen de eerste bibliotheken via RAPDOC van start met het aanvragen
en/of verstrekken van artikelen.
Samenwerking met Duitsland
Eind 1991 tekende Pica samenwerkingsovereenkomsten met de Duitse deelstaat Niedersachsen
en met Die Deutsche Bibliothek, de nationale

bibliotheek van Duitsland. Die betekende dat in
1992 intensief werd gewerkt aan de implementatie

van de Pica-systemen. Hierbij werd grote vooruitgang geboekt. Tevens sloot Niedersachsen een
overeenkomst met de deelstaat Sachsen-Anhalt
voor aansluiting op het Pica-systeem via hun
Bibliotheksrechenzentrum. Het grootste bibliotheeknetwerk van Europa krijgt aldus steeds meer
vorm.
Afronding interne reorganisatie

De drie ontwikkelafdelingen: systeemontwikkeling, netwerkontwikkeling en produktontwikkeling werden samengevoegd tot een afdeling
Ontwikkeling en de afdelingen Beheer en
Computerbureau tot een afdeling Technische
Ondersteuning, conform de adviezen van het
onderzoeksbureau Van der Bunt. Tevens werden
de twee afdelingen Gebruikersondersteuning
onder een leiding gebracht.
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WAT IS PICA?

Pica is een cooperatieve - niet op winst gerichte organisatie die zich tot doe! stelt om vanuit
samenwerking met bibliotheken en andere
informatieverzorgende instellingen, informatiesystemen en informatiediensten te ontwikkelen en
beschikbaar te stellen teneinde de effektiviteit en
doelmatigheid van de informatieverzorging ten
behoeve van eindgebruikers te bevorderen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een technische en organisatorische infrastruktuur die door
Pica cezamen met andere instellingen ontwikkeld
en ondersteund wordt en die bescaat uic een evenwichtig samenstel van centrale en lokale funkcies,
ondergebracht in her centrale Pica-sysceem en in
de lokale bibliocheeksyscemen, onderling verbonden via SURFnet en het daarop gebaseerde Open
Bibliotheek Netwerk (OBN).
Pica ontwikkelt en ondersteunt systemen voor de
bedrijfsvoering van bibliotheken en bevorderc
omlerlinge samenwerking door een ge"integreerde
technische infrastruktuur te creeren.
Pica ontwikkelt tezamen met de bibliotheken
nieuwe eindgebruiker-gerichte informatiediensten
als 0BN en RAPD0C.

downloaden of tape-uitvoer overgehaald worden
naar de lokale bibliotheekcomputer. Doe! is een
publikatie slechts eenmaal te beschrijven en
vervolgens voor algemeen gebruik beschikbaar te
stellen. Het centrale databestand bevat meer dan
ro miljoen records. Door gebruikmaking van het
systeem wordt een grote werkbesparing
gerealiseerd, omdat her meestal niet nodig is dat

Pica-systemen

Sinds r99r zijn de centrale en lokale systemen van
Pica volledig vernieuwd (Pica3 en LBS3). De
verbeterde functionaliceit komt met name tot
uicdrukking in de integratie van beide systemen,
waardoor de gebruiker de systemen als een
transparant geheel ervaart met een uniforme
commandotaal. De PC wordt hierbij gebruikt als
Intelligent Bibliografisch Werkstation (rnw).
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catafogiseersysteem (GGC)
In her Gemeenschappelijk Geautomatiseerd
Cacalogiseersysteem maken bibliotheken
gezamenlijk gebruik van titelbeschrijvingen ten
behoeve van hun eigen catalogus. In her GGC
gecatalogiseerde cicels kunnen via online
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een bibliotheek zelf een bibliografische
beschrijving online invoerc.
Nederlandse Centrafe Catafogus/Interbibliothecair
Leenverkeer (NCC/JBL)
De NCc!IBL-activiteit wordt uitgevoerd onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
Koninklijke Bibliotheek en Pica.
Via de Nederlandse Centrale Catalogus kunnen
bibliotheken leenaanvragen indienen voor publikaties (zowel cijdschriften als boeken) die zij zelf
niet in hun colleccie hebben. Het systeem plaatst

IBL-aanvragen daar waar het materiaal aanwezig is
en houdt hiervan de administratie bij. Via OBN zal
de gebruiker in de toekomst zelf rechtstreeks
aanvragen kunnen indienen.

Online Retrieval Systeem (ORS)
Her Online Retrieval Systeem is een faciliteit
waarmee gebruikers kunnen zoeken in documentaire bestanden. De titelbeschrijvingen zijn vaak
aangevuld met trefwoorden en inhoudsbeschrijvmgen.

Micro-OPC
De Micro-ore is een re-retrieval pakket en is
bedoeld voor kleinere organisaties of individuele
gebruikers/afdelingen binnen grotere Picainstellingen en kan in combinatie met de GGC
gebruikt worden voor het automatiseren van de
eigen (deel)catalogus. De Micro-ore heefr geen
faciliceiten voor uit!eenregistratie. Micro-ore kan
desgewenst ook gebruikr worden voor onrsluiring
van nier-bibliografische informarie.

Uitvoer
Lokaal Bibliotheek Systeem (LBS)
Her Lokaal Bibliotheek Systeem is geen op
zichzelf staand gesloten systeem, maar maakt
optimaal gebruik van bovengenoemde Picasystemen. Onderdelen van LBS zijn:
• ore, online publiekscatalogus voor bibliotheekgebruikers.
• ous, opslag- en uit!eensysteem dat zorgt voor de
administratieve vastlegging van leners- en
uitleengegevens. Er zijn tevens functies voor
rappeleren, reserveren e.d. Her uitleensysteem
maakt gebruik van dezelfde lokale database als
de online publiekscatalogus, zodat de gebruiker
zelf kan zien of een document is uitgeleend of
nier.
• ACQ, het bestel- en circulatiesysteem voor her
registreren van bestellingen en binnengekomen
tijdschrifren, waarbij gebruik kan worden
gemaakt van de Gee-database. T evens kunnen
budgetten worden toegekend aan afdelingen en
personen waarbij budgetoverschrijdingen worden gesignaleerd. Een apart onderdeel van het
ACQ-systeem is de circulatiemodule die her
mogelijk maakt bij binnenkomst van een tijdschrifr een circulatielijst uit te printen.
• SQR, voor her maken van statistische
overzichten.
• owe, de online werkcatalogus voor
bibliotheekmedewerkers.
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Ter ondersteuning van alle online activiteiten
biedt Pica naar wens diensrverlening in de vorm
van uitvoerprodukten voor de vervaardiging van
bijvoorbeeld aanwinsrenlijsren, bibliografieen,
cataloguskaartjes, besrelbonnen , rappels, statistische overzichten e.d. Pica kan uitvoer produceren op papier, magneetband, floppy disk,
microfiche en CD-ROM.

Ondersteuning van gebruikers
Pica verzorgt cursussen, verschafr handleidingen
bij zijn systemen, heefr een helpdesk (telefonisch
en per E-mail) en heeft voor iedere ccc-gebruiker
een eigen contactpersoon aangewezen om een
instelling persoonlijk re begeleiden. Voor al deze
vormen van gebruikersondersteuning worden in
principe geen extra kosren in rekening gebracht.

Projekten in Nederland
RAPDOC, snelle documentlevering
Per jaar worden rond de 350.000 artikelen uit
tijdschrifren aangevraagd via het NCc!IBL-systeem.
De levering van fotokopieen duurr in her algemeen echter vrij Jang. Via het Pica RAPDOCprojekt voor snelle documentlevering, dat Pica
samen met 18 belangrijke Nederlandse bibliotheken uitvoert, wordt een verbetering van deze
diensrverlening beoogd.

Doelstellingen zijn:
• het nemen van organisatorische maatregelen om
de procedures voor het afhandelen van kopieaanvragen te versnellen.
• een aanzienlijk betere oncsluiting van tijdschriftartikelen voor eindgebruikers en instellingen clan nu het geval is door middel van
ontsluiting op artikelniveau met behulp van een
database van aan inhoudsopgaven ontleende
informatie (Online Contents) betrekking
hebbend op een kerncollectie van de in het !BL
meest gevraagde tijdschriften.
• elektronische verzending van artikelen (gepland
voor 1993/1994) waarbij de artikelen via de
infrastrukruur van SURFnet warden verzonden
aan de aanvrager, waar het wordt uitgeprint.
Deze faciliteit moet de leveringstijd terugbrengen tot 24 uur.
• het mogelijk maken van levering op de werkplek van de eindgebruiker.
• het realiseren van een technische infrastruktuur
die zoveel mogelijk gebaseerd is op standaard
oplossingen, die zoveel mogelijk gebruik maakt
van beschikbare systemen en netwerkfaciliteiten
en die aansluiting geeft bij ontwikkelingen
elders in Europa en de VS.
Opzet en fasering van RAPD0C
• Voorbereidende fase.
• Eerste operationele fase waarin de deelnemende
bibliotheken met de voorziene dienstverlening
in de nieuwe opzet van start gaan en (voor
aanvragen die betrekking hebben op titels uit de
zogenaamde kerncollectie) stabiele levertijden
van maximaal 4 dagen worden gegarandeerd.
• Tweede operationele fase waarin de toevoeging
wordt voorzien van de centrale database van
inhoudsopgaven en een stimulerend effect
wordt verwacht op de vraag naar artikelen uit de
kerncollectie.
• Derde operationele fase die wordt gemarkeerd
door vervanging van de verzending per post
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door transport in elektronische vorm, zodat de
doorlooptijd kan worden gereduceerd van 4
dagen tot maximaal 24 uur.

OEN
Het Open Bibliotheek Netwerk koppelt nationale
en lokale bibliotheeksystemen in Nederland en
integreert bestaande bibliotheekau tomatiseringssystemen, bibliotheeknetwerken en -procedures.
0BN brengc diensten als het zoeken in bibliotheekcatalogi en het leveren van documenten naar de
werkplek van de gebruiker.
Met 0BN kan de gebruiker zelfstandig de benodigde informatie vinden en aanvragen. Naast het
zoeken in catalogi en bestanden van de eigen
bibliotheek en het te leen vragen, reserveren en
verlengen van publikaties daarvan kan de gebruiker bij 0BN zoeken in catalogi en bestanden van
andere bibliotheken die dee! uitmaken van 0BN en
kan hij leenaanvragen indienen bij die bibliotheken. Voorts kan de gebruiker zoeken in het
online retrieval systeem van Pica en gegevens
printen en downloaden. Via 0BN kan de eindgebruiker in de nabije toekomst rechtstreeks zoeken
in en lenen via het NCc!IBL-systeem, en de
RArooc-faciliteit gebruiken zonder tussenkomst
van het personeel van de bibliotheek.
Pica in Duitsland
Eind 1991 werden contracten gesloten voor aansluiting op de Pica-systemen met de Duitse
deelstaat Niedersachsen en met Die Deutsche
Bibliothek, de nationale bibliotheek van
Duitsland, met vestigingen in Frankfurt, Leipzig
en Berlijn. Door deze overeenkomsten zullen op
termijn de catalogi van bibliotheken in Nederland
en Duitsland aan elkaar verbonden zijn via de
gekoppelde netwerken.
De samenwerking betreft zowel de invoering van
de centrale Pica-systemen (Pica3) als de installatie
van lokale Pica-systemen (LBs3). Hee Open
Bibliotheeknetwerk (oBN) wordt daarmee uitge-

breid tot ver over de grenzen. In hec verlengde van
Niedersachsen wordt Sachsen-Anhalc, en naar
verwachcing in 1993 ook Thiiringen van de Picasystemen voorzien. De aldus opgebouwde Picainfrascrukcuur zal ook op termijn de openbare
bibliocheken betreffen.

schillende technische karakteristieken. Die wordt
bereikc door de ontwikkeling van drie front-end
processor systemen die worden ge"integreerd met
de AEG M0DC0MP-computer van LASER, de
TANDEMIDEC-configuratie van Pica en de IBMcomputer van SUNIST.

Europese projekten

EDIL
EDIL, Electronic Document Interchange between
Libraries, is een Europees projekc voor hec ontwikkelen van software, volgens overeengekomen
scandaards, die de elekcronische uitwisseling van
tijdschrifrartikelen tussen wetenschappelijke
bibliotheken in de deelnemende landen mogelijk
moet maken.

JON
ION is een technologisch innovaciefEuropees
projekt ten behoeve van intemacionaal interbibliochecair leenverkeer. De naam van hec
projekt staat voor Interlending OSI Network,
waarbij OSI scaat voor Open Systems Interconnection. Hee projekt loopt vanaf 1990 en is gepland
tot 1994 in 3 fases: specificaciefase, ontwikkelfase
en evaluaciefase. Hee projekt beoogt:
• scimulering en verbecering van intemacionaal
leenverkeer Cussen bibliocheken;
• het tot stand brengen van internacionale samenwerking tussen overkoepelende bibliocheeknetwerken en van verbindingen
daarcussen;
• toepassing van os1-communicatieprotocollen
om verbindingen tot stand te brengen tussen
deze netwerken die cechnisch en funccioneel
gezien heel verschillend zijn.
Hee projekc wordt financieel en inhoudelijk
gesteund door de Commissie van de Europese
Gemeenschap. Aan hec projekc nemen naasc Pica
in Nederland deel: LASER, een van de belangrijksce
IBL-instanties in Groot-Brittannie en SDB, een
onderafdeling van het Franse miniscerie van
Onderwijs, in samenwerking met hec bibliocheeknetwerk SUNIST.
ION is hec eerste projekc in de wereld dat gebruik
maakc van de internacionaal overeengekomen 1s0protocollen: hec ILL-protocol voor interbibliothecair leenverkeer en het SR-protocol (Search and
Retrieve) voor het zoeken in databases met ver-
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EDILIBE
Het doe! van her EDILIBE-projekt, Electronic Data
Interchange for Libraries and Booksellers is her
ontwikkelen en implementeren van EDI-communicatie volgens de EDIFACT-standaard tussen
bibliotheken en hun leveranciers (boekhandels en
uitgevers) .
N etwerk-aspecten

Landelijk niveau
Op nationaal niveau worden de fysieke x.25
netwerken van SURFnet en, in mindere mate, het
publieke PTT-netwerk Datanet 1 gebruikt voor her
verbinden van bibliotheeksystemen. Boven deze
fysieke netwerken heeft Pica drie logische netwerken ontworpen en ge"implementeerd.
Het eerste logische netwerk is bedoeld voor
bibliotheekpersoneel waar het IBW-werkscation de
interface is en communicatie wordt gerealiseerd
door het gebruik van het Pica3-protocol.
Het tweede logische netwerk is gericht op de
eindgebruiker en wordt het Open Bibliocheek
Netwerk (OBN) genoemd.
Hee derde logische netwerk wordt ge"implementeerd voor electronic mail toepassingen. De

centrale Picamail-faciliteit wordt verbonden met
SURFmail op basis van de de facto standaard SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol). Migratie naar de
ondersteuning van x-400 wordt bestudeerd.

Pica-netwerk

Centrale
Catalogi

Lokaal niveau
Op lokaal niveau is het cruciaal dat de lokale
bibliotheeksystemen op eenvoudige wijze kunnen
worden aangesloten op her Local Area Netwerk
(LAN) van de instelling waarvan de bibliotheek
dee! uitmaakt. Helaas gebruiken de universiteiten
niet allemaal dezelfde standaard LAN-technologie,
zodat Pica wordt geconfronteerd met verschillende LAN-implementaties.
Omdat Pica niet in de positie is elke LAN die op de
markt is te ondersteunen is een selectie gemaakt.
Pica ondersteunt ethernet LANs gebaseerd op de
DECnet-standaard en gebaseerd op de TCPIIPstandaard. Deze standaarden beslaan de meerderheid van de netwerkimplementaties. Pica ondersteunt ook Novell-netwerken voor de verbinding
van rnws en terminals met het lokale Pica bibliotheeksysteem en ook via x.25 gateways met de
centrale Pica systemen.
lnternationaal niveau
Zoals het Lokale Bibliotheeksysteem de poort tot
her nationale logische netwerk is, zo is het centrale
Pica-systeem de poort tot de internationale
logische netwerken. Er wordt voorzien dat her
fysieke netwerk het 1x1-necwerk zal zijn dat de
Europese onderzoeksnetwerken verbindt en x.25
mogelijkheden biedt. Bovendien zal de TCP!IPSURFnet aansluiting die binnenkort ge'installeerd
wordt het mogelijk maken hostsystemen via het
wereldwijde Internet toegankelijk te maken.
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Internationale
netwerken

Centrale
Pica-systeem
IBW

SURFnet

(x.25)

Lokaal
Bibliotheek
Systeem
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netwerk
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Lokaal
Bibliotheek
Systeem

BESTUREN EN SAMENWERKEN

Stichting Pica en Samenwerkingsverband Pica
Bestuur en Stuurgroep
1992 stond besruurlijk in her teken van her te

bepalen Beleidsplan 1993-1998. Dir beleidsplan
kwam na grondige voorbereiding tot stand.
Extern adviseur J .S. Mackenzie Owen werd
gevraagd een discussiestuk re schrijven.

rapport besproken, zoals gewenste en ongewenste
trends en onrwikkelingen op her gebied van de
informatieverzorging. In de maanden erna werd
her beleidsplan geformuleerd en in november 1992
vasrgesteld door her Pica-bestuur. In dit kader
werd besloten in her voorjaar van 1993 een brainstormconferentie te organiseren metals onderwerp de relatie Pica - openbare bibliotheken. Ook
werd besloten her beleidsplan te bewerken om her
in brede kring bekendheid te geven. Naar verwachting zal deze 'externe' versie in her voorjaar
van 1993 gereed zijn.
Er werd een aantal adviezen en beleidsplannen
van andere instellingen besproken:
• her RABIN-advies 'Landelijke bibliotheektaken
in een nieuwe struktuur';
• her rapport 'IT in perspectief van de
Wetenschappelijke Technische Raad van SURF;
• beleidsplan Jupiter.
In oktober participeerde Pica in een door her
Algemeen Bestuurscollege van de KB en de VSNU
(Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten) georganiseerde mini-conferenrie
over de vraag hoe de bestuurlijke samenwerking
van de wetenschappelijke instellingen op her
gebied van de moderne wetenschappelijke
informatieverzorging het best bevorderd kan
worden.

Zijn rapport, 'Strategic Issue Analysis', gebaseerd
op interviews met 22 representanten van de
bibliotheek- en informatiewereld, besteedde
aandacht aan externe ontwikkelingen in de
informatieverzorging, meningen over Pica en gaf
een sterkte-zwakte-analyse. De conferentie,
waarvoor een brede vertegenwoordiging van
bibliotheek-directeuren en deskundigen op her
gebied van de informatieverzorging uit binnen- en
buitenland was uitgenodigd, vond plaats op 26 en
27 juni in Enschede. Onder voorzitterschap van
J.S. Mackenzie Owen werden punten uit her

Pica

I 12

Met betrekking tot de tarieven besloot her bestuur
tot een aantal wijzigingen, die mer name berrekking hadden op her verhogen (ccc) dan we!
invoeren (IBL) van een minimumbijdrage en op
het invoeren van jaarlijkse abonnementen in
plaats van losse stuksprijs (rc-software).Voorts
werd besloten eenmalig een bijdrage te leveren aan
de Guust van Wesemael Literacy Prize, ingesteld
door de !FLA (International Federation of Library
Associations and Institutions). Tevens werden de
meeste zaken die hierna vermeld worden in
Bestuur en/of Stuurgroep besproken.

Raad van Deelnemers

• elektronische informatie, m.n. elektronisch

De jaarlijkse vergadering van de Raad van Deelnemers, het statutaire orgaan van de Stichting
Pica waarin directies van deelnemende instellingen jaarlijks de gang van zaken binnen Pica
bespreken, werd in 1992 voor het eerst ingebed in
een conferentie voor een ruimer publiek van Picagebruikers. Hee thema van de conferentie die op 6
februari werd gehouden was: 'Zoeken in de online
publiekscatalogus'.

uitgeven en elektronische documendevering
• gebruikersonderzoek.
Binnen ATLAS werd een juridische commissie
ingesteld, die o.a. overlegde over de voorgenomen
wijzigingen op de Auteurswet.
Media 1992 werd her ambtelijk secretariaat door
Pica overgedragen aan het NBBI. Voorts werden in
ATLAS-verband beleidsplannen, adviezen en
ontwikkelingen besproken, zoals hierboven bij her
samenwerkingsverband Pica vermeld.

Voor een gezelschap van rond de roo aanwezigen
werden vier lezingen gegegeven. De conferentie
vond plaats in de Koninklijke Bibliotheek,
waardoor er gelegenheid was de nieuwe 0PC aldaar
en de eerste versie van het Open Bibliotheek
Netwerk te bekijken.

ATLAS
In 1992 werd het overleg dat tot clan toe had
plaatsgevonden onder de naam 'bestuurscommissie' geformaliseerd in de ondertekening van
een samenwerkingsovereenkomst tussen KB, NBBI,
NBLC en Pica. Besloten werd aan die samenwerkingsverband de naam ATLAS te geven, als acroniem van Afstemming Taken Landelijke Samenwerking Bibliotheken en Documentaire
lnformatieverzorging.
ATLAS beoogt samenwerking op brede basis zowel
wat betreft de wetenschappelijke als de openbare
informatievoorziening. De samenwerking laat de
zelfstandige positie van KB, NBBI, NBLC en Pica
onverlet. De partijen bewaren hun autonomie en
behouden hun eigen doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden. Binnen ATLAS overleggen zij
over hun eigen beleidsplannen om tot afstemming
te komen en over de uitvoering van deze plannen.
De volgende voorstellen voor gezamenlijk onderzoek werden besproken:
• juridische aspecten van de informatieverzorging
(auteursrecht, repografie, leenrecht, bescherming electronische databanken , telematica,
multimediale toepassingen, EG-zaken)
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Samenwerkingsverbanden
Her samenwerkingsconcept loopt als een rode
draad door alle Pica contacten. Op een groot
aantal gebieden werd 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.

Samenwerking met WSF en UKB
Pica participeerde intensief in de voorbereiding
van her WSF-beleidsplan. Her belang van de WSFbibliotheken kwam naar voren in her Pica Beleidsplan, waar zij tot de kernbibliotheken van Pica
gerekend worden. In UKB-verband vond overleg
plaats over de coordinatie van collectievorming,
her UKB-retroprojekt en de Nederlandse Basisclassificatie.
Samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek
Op 8 september werd de samenwerkingsovereenkomst NCC tussen Pica en KB getekend. Deze
overeenkomst regelt de wederzijdse taken en
bevoegdheden voor her beheer, de exploitatie en
de verdere ontwikkeling van her systeem in
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Samenwerking met de KNA W
Per I januari 1992 werd de KNAW lid van her

Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek
en Universiteitsbibliotheken Pica. Onder de
overeenkomst vallen alle onder het bevoegd gezag
van de KNAW vallende instellingen, met name:
• Bibliocheek KNAW te Amsterdam
• Bureau voor de Bibliografie van de
Neerlandistiek (BBN) te Den Haag
• Sociaal Wetenschappelijk Informatie- en
Documentatiecentrum (swiooc) te Amsterdam

voor het gebruik van het spreadsheetprogramma
Lotus verkregen. Omdat het contract voor
communicatienetwerken per 1-1-1993 afliep, werd
een nieuw contract voorbereid voor een periode
van drie jaar. Als onderdeel in het nieuwe contract
wordt aansluiting van Pica op SURFnet-IP voorzien, een netwerk met een ander protocol, dat
mogelijkheden biedt voor oncsluiting van de Picasystemen voor IP-gebruikers, zoals het Ameri-

• Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) te Leiden
• P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam.
Het lnternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam is van de overeenkomst
uitgezonderd.
De KNAW ging voor de catalogisering van ti tels
volledig over op het GGC. Daarnaast wordt het
bestaande lokale automatiseringssysteem gefaseerd
vervangen door LBs3. Daartoe werden de nodige
conversies uitgevoerd. Voor de verwerking van
IBL-aanvragen werd een aparte module oncwikkeld, als overbrugging tot de periode van installatie van owe en ous.

kaanse Internet.
Het overleg Pica/NBLC over het gebruik van
SURFnet door openbare bibliotheken leidde in

Samenwerki.ng met het NBLC
Er werden technische ontwikkelingen gestart om
de TACO-bestanden van het NBLC die nu via PicaORS zijn te raadplegen ook via RCC (Rijkscomputercemtrum) te kunnen aanbieden.
In 1992 kwam het bestand LIDIA-online van het
NBLC beschikbaar in ORS. Hee bevat titelbeschrijvingen en aanschafinformatie van een zeer groot
dee! van de Nederlandstalige boekproduktie vanaf
1978 en een klein aancal beschrijvingen van
Engelse, Franse en Duitse romans. De LIDIAinformatie speelt een belangrijke rol in de collectievorming van de meeste openbare bibliotheken.

Samenwerking met SURF en SURFnet
Hee door Pica, SURF en SURFnet gezamenlijk
uitgevoerde OBN-projekt werd afgerond.
Via het koepelcontract werd een instellingslicentie
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1992 tot een overeenkomst tussen NBLC en
SURFnet. Daardoor kunnen openbare bibliotheken gebruik gaan maken van het necwerk van
SURFnet voor de communicatie met elkaar, met
wetenschappelijke bibliocheken en wereldwijde
informatiediensten . Doordat ook WSF-bibliotheken, Provinciale Bibliotheek Centrales en de
Nederlandse Bibliotheek Dienst onder het contract vallen kunnen de belangrijkste instellingen
in het openbare bibliotheekwerk ondanks
verschillende automatiseringssystemen met elkaar
verbonden worden.
Eind 1992 werd door het SURF-bestuur het
projektplan van Pica en SURFnet 'Eindgebruiker
toegang tot centrale Pica-databases' goedgekeurd.
Pica onderhield contacten met SURFnet op het
gebied van kwaliceit van netwerkvoorzieningen,
o.a. door deelname aan de adviesgroep 'gebruik en
kwaliteit'. Op bestuurlijk niveau werd overleg
gevoerd over nauwere samenwerking tussen Pica
en suRF/suRFnet.

Samenwerking met het NBBI
In december 1992 sloten het NBBI en Pica de
overeenkomst inzake het projekt RAPDOC - Snelle
Documendevering.
Samenwerking met PBCs
Eind 1992 beslocen de provinciale bibliotheekcentrales, verenigd in de Stichting Provinciale

PROJEKTEN, WERKGROEPEN, COMMISSIES

Bibliotheekcentrale Nederland, nader met Pica te
gaan samenwerken door zich gezamenlijk op de
Pica-systemen aan te sluiten. Een ge'integreerd
contract werd als gevolg van die besluit voorbereid.

Snelle Documentlevering: RAPDOC
In 1992 kende de minister van O&W via her NBBI
een subsidie toe ten behoeve van RAPD0C voor de
periode 1992-1994. Verdere financiering van her
projekt vindt plaats door bijdragen van de deelnemende bibliotheken en Pica. De Projektbegroting (oktober 1992), een nadere uitwerking van
het projektplan van 1991, werd aanvaard. De te
ontplooien activiteiten werden in het Werkplan
(december 1992) nader omschreven en van een
tijdsplanning voorzien.
In 1992 werd de voorbereidende fase afgesloten en
git1g de eerste operationele fase van start. Vijf
bibliotheken stamen op 1 oktober met her snel
afhandelen van RAPD0C-aanvragen; zeven bibliocheken volgden later in het vierde kwartaal als
RAPDOC-verstrekkers.
De belangrijkste activiteiten in 1992 waren , naast
activiteiten in her kader van projektmanagement:
• opbouw en management van de kerncollectie
• ontwikkeling verdeelmechanisme en verwerkingsprocedures
Hee aanvankelijke plan om aanvragen voor
artikelen uit cijdschriften een-op-een aan de
deelnemende bibliotheken toe te wijzen werd
verlaten. Er werd voor gekozen om de aanvragen via de werking van een geautomatiseerd
verdeelmechanisme over de RAPDOC-bibliotheken te distribueren .
• oncwikkeling format arcikelinformatie
In samenwerking met de bibliotheek van de
Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en de KB
werd het 'Format Online Contents Artikelen'
oncwikkeld. Hee maakt het mogelijk om de (aan
inhoudsopgaven te onclenen) artikelgegevens
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(auteur, titel, afleveringsgegevens, link met tijdschrifttitel, sorteergegevens) op gei.iniformeerde
wijze op te slaan en dus terugzoekbaar te maken.
• verwerving artikelbestanden
Er werd onderzoek gedaan naar de manier waarop ontsluiting van tijdschrifcliteratuur op
artikelniveau, her beste bereikt zou kunnen
worden. Die leidde ertoe dat besloten werd

artikelgegevens te betrekken van een externe
leverancier, in plaats van her produceren daarvan door de deelnemende bibliotheken zelf. Op
3 juni werd de Overeenkomst betrejfende produktie, levering en gebruik van aan inhoudsopgaven
van wetenschappelijke tijdschriften ontleende
bibliografische gegevens tussen de firma Swets &
Zeiclinger te Lisse en Pica getekend. Na proefnemingen gedurende de zomer, startte Swets per
1 september met de wekelijkse aanlevering van
artikelgegevens die door Pica werden en worden
ingelezen in een centraal bestand. De omvang

SAMENWERKINGSFONDS

Teneinde inhoudelijke samenwerking re stirnuleren d.m.v. nader onderzoek naar het gebruik van
bestaande faciliteiten en zo de dienstverlening
verder re verbeteren worden in her fonds Sarnenwerkingsprograrnma middelen gereserveerd.
Naast middelen ten behoeve van muziekcatalogisering werd subsidie verleend aan het ontwikkelen van een expertsysceem voor ondetwerpsgerichte publieksvragen, uitgevoerd door de UB
Groningen, her Centrum Onderzoek Wetenschappelijk Onderwijs Groningen (cowoG) en
Pica. In 1992 kwam een eerste experimentele versie van het expertsysteem gereed, dat in 1993 in
een proefopstelling getest zal worden. Er werd in
die kader de bibliografische collectie van de UB
Groningen voorzien van Basisclassificatie-codes.

Pica

Bibliotheek-, Informatie- en Documentatiewezen)
en nam dee! aan de hoofdcommissie catalogiseren.
Universiteit van Amsterdam
De in 1991 begonnen conversie van zo'n miljoen
Amsterdamse titels naar her GGC van Pica werd
voortgezet. Tevens werd de samenwerking voor
implementatie van alle Pica-sysremen voorbereid.
Her Financieele Dagblad (HFD)
In mei werd de overeenkomst gesloren cussen Hee
Financieele Dagblad en Pica voor een jaar verlengd. In het eerste jaar van de proef werden de in
die dagblad gepubliceerde artikelen toegankelijk
gemaakt voor staf en studenten van Nederlandse
universiteiten. In april verscheen her evaluatierapport van de begeleidingscommissie HFD:
'Experiment Hee Financieele Dagblad, mei 1991
c/m april 1992'.
In de verlengde periode zal met name gekeken
worden naar de effecten van 0BN op her gebruik
van her HFD-bestand. Verdere doelstellingen van
her vervolgexperiment zijn het streven her gebruik
van de HFD-database in universiteiten uit te
breiden en te verbreden en het analyseren van de
mogelijkheden her bestand full text beschikbaar te
stellen.

waarbij hun bezit als een instelling in her GGC
wordt vastgelegd. Zij gebruiken voor de inhoudelijke ontsluiting een tweecal eigen thesauri
(classificatie en trefwoord). Met een speciaal
ontwikkelde online-conversie worden deze ti tels
gedownload naar de eigen lokatie en ingelezen in
het door de ziekenhuizen reeds in gebruik zijnde
Strix-catalogiseersysteem. De reeds beschikbare
besranden in Strix van de aparte lokaries worden
via een aparte conversie in het GGC ingelezen en
zullen gebruikt worden om een centrale caralogus
op re bouwen. Ziekenhuizen die nog niet met
Strix werkten gebruiken de Micro-ore van Pica.
De ziekenhuizen werkten al intensief samen op
gebied van kennisuirwisseling en thesaurusbouw.
Deze bestaande structuren konden -met enige
aanpassingen- met de Pica programmatuur worden gecontinueerd. Door de gezamenlijke formele
en inhoudelijke ontsluiting wordt eveneens geld
bespaard en door het opzetten van een onderling
IBL-regeling op basis van het gezamenlijke bezit
hoopt men de kosten van het reguliere IBL-verkeer
te drukken.

Online conferentie

FOBID
Pica continueerde de contacten met F0BID
(Federatie van Organisaties op her gebied van

In maart was Pica aanwezig op de Online Konferentie Nederland. Die was aanleiding her
foldermateriaal re vernieuwen en uit te breiden.
T er plekke werd 0BN gedemonstreerd.
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Kwaliteitsverbetering database

In 1992 werd gestart met een projekt kwalireitsverbetering database, met als doe! het onrwikkelen
van programmatuur dat automatisch d11bbele
ti tels opspoort. Uirvoering van her projekt vond
plaats met hulp van medewerkers van 0CLC,
waarvan in dit kader ook software in licentie werd
verkregen.

PICA-DIENSTEN

Vernieuwing centrale en lokale systemen
De migratie van Pica2 naar Pica3 werd voor wat
betreft het GGC vrijwel voltooid. Van LBS3 kwam
ACQ3 gereed en werd ous3 als eersre ge'installeerd
in de UB van de Karholieke Universiteit Brabant.
De publieksfuncrie in de orq werd ontworpen en
in produkrie genomen. De gefaseerde implementatie van LBS3 voor alle Pica-bibliotheken, gepland

ningstijden van de centrale Pica-systemen (GGC,
NCC en ORS) aanzienlijk verruimd. Gedurende
zeven dagen per week en ongeacht feesrdagen kan
24 uur toegang tot de systemen worden verkregen.
Alleen voor onderhoud zijn de systemen gesloten,
wekelijks op donderdag van 16 - 19 uur.

voor 1992 en 1993, resulteerde in implementatie
van 8 ore's en 3 ous-sysremen. De oplevering van
ACQ werd voorbereid.
Nieuwe Micro-OPC
In 1992 werd de ontwikkeling van een nieuwe

Micro-ore vrijwel afgerond. Her berreft een
compleet nieuw produkr dar in nauw overleg met
gebruikers tot stand kwam.
De Pica Gateway
Door een aantal bibliorheken werd de door Pica
ontwikkelde Gateway in gebruik genomen. Het
gaar hierbij om een programma dat het mogelijk
maakr om lokale werksrarions via een VAX-VMS te
koppelen aan een extern X-25 netwerk zoals SURFof Datanet. Op deze wijze kunnen personal computers die zijn aangesloten op her lokale DECnet of
Erherner-netwerk met her rnw de centrale
systemen van Pica benaderen.
Nieuwe computerfiguratie
In juni werd de Tandem/vuc-computer voor de
centrale systemen vervangen door een Tandem
Cyclone/R-sysreem. De Cyclone is een machine
die gebruik maakt van de zogenaamde RISCtechnologie (reduced instruction sec computing):
door de beperking van de instructieset kan de
machine sneller en efficinter werken. Andere
voordelen van her nieuwe systeem zijn een lager
energiegebruik en lagere kosten voor onderhoud.
Pica-systemen dag en nacht geopend

Met ingang van 1 december 1992 werden de ope-
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Pica-systeemgegevens
Gemeenschappelijk Geautomatiseerde Catalogiseersysteem (GGC)

In 1992 werden 24 insrellingen op her GGC aangesloten, waarvan het grootste deel ziekenhuisbibliotheken betrof.
In totaal werden 1.248. 737 (in 1991: 934.123) ti tels
via het Pica-Catalogiseersysteem verwerkt met in
totaal 1.432.543 (in 1991: u80.918) exemplaren.
De 'Top 3' met berrekking tot het catalogiseren
laat het volgende beeld zien:

Exemplaren

Titels

152.399
110.643
101.481

109.134
109.415
81.165

62.036
31.505
26.312

58.734
30.527
24.067

3.427.623
2.044.199
647.524
507.300

44%
26%

Wetenschappelijke bibliotheken
UB Groningen
UB Amsterdam
UB Nijmegen

WSF-bibliotheken
Bibliotheek Arnhem
Openbare bibliotheek Amsterdam
Gemeentebibliotheek Rotterdam
Van her aantal van 1.248.737 gecatalogiseerde ti tels
werden er 430.213 nieuw on line ingevoerd.
Retrocatalogisering betrofin totaal 301.675 ti tels,
waarvan 130.m in UKB-verband (43%).
Op 4 november werd her tienmiljoenste PPN
(Pica-produktienummer) ingevoerd in de centrale
database. De laatste jaren is her GGC explosief
gegroeid, mede door de conversie van de thesaurusrecords naar her GGC en her offl.ine inlezen van
titelbestanden van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Duurde her ruim 8 jaar voor de
database om van 1 miljoen naar 5 miljoen te
groeien (eind 1988), de groei van 5 naar IO miljoen
nam nog geen 4 jaar in beslag. In 1992 was ook her
negenmiljoenste PPN ingevoerd, nl. op 12 februari.
Her totaal aantal zoekacties in her GGC was
7.734.374. De belangrijkste zoekfaciliteiten
waarop gezocht werd:
PPN

rite! acroniem
woord uit tijdschrifttitel, corporatienaam of congresnaam
ISBN

Daarnaast werden 6.283.810 zoekacties gepleegd
via thesaurus records, waarvan her grootste dee!
op auteurs-/persoonsnaam.

Pica

I 20

8%

7%

CCC-database: verdeling van titels per periode

V66r 1700
1700-1799
1800-1899

1970-1979

1980-1989

1900-1949 11 %

21%

CCC-database: verdeling van titels naar materiaaltype

Boeken
Periodieken
Artikelenbeschrijvingen
Geluidsdragers
Kaarten
Bladmuziek
Software

121

1950-1959

4%

1960-1969

9%

Nier
gespecificeerd

1%

33%

1990 -1992 13%

Pica

2%
1%
5%

78,99%
3,98%
8,22%
1,17%
0,57%
0,24%
0,02%
0,26%
6,55%

Lokaal Bibliotheeksysteem (LBS)
In 1992 namen de bibliotheken van de KNAW en
de Hogeschool Katholieke Leergangen her LBSsysteem in gebruik. Daarmee kwam her totaal
aantal Nederlandse aansluitingen op LBS op 20.
Daarnaast werd de installatie van LBS3 bij 19 universiteiten en hogescholen in Niedersachsen en bij
de drie vestigingen van Die Deutsche Bibliorhek
voorbereid.

Nederlandse Centrale Catalogus/ lnterbibliothecair Leenverkeer (NCC/IBL)
38 nieuwe instellingen gingen gebruik maken van
her NCclIBL-systeem. Van her totaal aantal van
441.085 ingediende aanvragen betrof 25% monografieen, en 75% (kopieen van artikelen uit)
periodieken. Van her bovengenoemde aantal
betrof her 3.860 aanvragen voor internationaal
!BL: op verzoek van de gebruiker werden ze
geplaatst bij her BLDSC (British Library Document
Supply Centre, de grootste documentleverancier
ter wereld) . Van de ingediende aanvragen voor
monografieen werd 82% positief gehonoreerd en
van de periodieken was die 94%.
Her totaal aantal zoekacties was 719.640.

Online Retrieval Systeem (ORS)
Her Online Retrieval Systeem is een facilireit
waarmee gebruikers kunnen zoeken in documentaire bestanden.
In 1992 werden twee nieuwe bestanden roegevoegd, waarmee her totale aanbod ORS van Pica op
16 bestanden en zo'n 1,1 miljoen ti tels kwam. Er
kwamen 52 nieuwe ORS-gebruikers bij.

Aantal zoekacties ORS

1988
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1989

1990

1991

1992

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

Duitsland
Aan de eind 1991 gerekende samenwerkingsovereenkomsten met de deelstaat Niedersachsen en
Die Deutsche Bibliothek werd uitvoering gegeven. Daarbij neemt de Duitse partner het Picasysteem over als een kopie van de Nederlandse
implementatie. In de programmatuur wordt
onderscheid gemaakt tussen klasse 1 en klasse 2.
Klasse 1 berreft kernprogrammaruur, welke alleen
door Pica gewijzigd mag warden. Klasse 2 programmatuur kan de partner desgewenst naar eigen
inzicht en behoefte aanpassen. Ten behoeve van
de Duitse partners werd door Pica een aantal
wijzigingen in de kernprogrammatuur aangebrachc. Er werd overeenstemming bereikt over het
gebruik van het Pica-format en er werd programmatuur ontwikkeld om bestaande databases in her
MAB-format naar dit format te converteren.
Hardware voor centrale en lokale systemen en de
software voor her GGC werden ge'inscalleerd.
Daarnaast verzorgde Pica technische opleidingen.
De aanpassingen betreffende meerdelige en seriele
publikaties in her GGC werden gerealiseerd.
Zowel Die Deutsche Bibliothek als Niedersachsen
benoemden een projekdeiding voor overleg op
hoofdlijnen. Daarnaast werden projektmanagers
aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor de
dagelijkse gang van zaken. Voor de verantwoordelijke managers van Pica berekende die bijna dagelijks contact met hun Duitse collega's en
regelmatig overleg ter plaatse. Taal en reisafstand
bleken geen noemenswaardige problemen op te
leveren. Technische specificaties warden door
Pica al sinds 1990 direct in her Engels geschreven,
terwijl de Duitse collega's zelfhun eigen gebruikersdocumentatie schrijven.
Bij Die Deutsche Bibliothek werd gewerkt aan de
koppeling van de GGc-dacabase met de database
voor de produktie van de Deutsche Bibliographie.
Her netwerk in Niedersachsen werd uitgebreid
naar de deelscaat Sachsen-Anhalc. Omdat deze

een MicroVAX onder Ultrix aan. Eind 1992 werd

uitbreiding via het Bibliotheksrechenzentrum fur

een aanvang gemaakt met het testen, waarbij her
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Niedersachsen (BRZN) te Gottingen verloopt,
betekent het nauwelijks een extra belasting voor
Pica. Niedersachsen werkte voorts heel gericht roe
naar het moment van ingebruikname van het
catalogiseersysteem, metals streefdatum januari
1993.

ION
De tweede fase (ontwikkelfase) van het IONprojekt, een EEG-projekt ten behoeve van internationaal IBL, werd uitgevoerd en zo goed als
afgerond. Pica speelde in deze fase een leidende
rol bij de begeleiding van de sub-contractor die de
oncwikkeling van de Front-End processor uitvoerde, die in december werd afgerond. Er werd
een opzet gemaakt voor uitvoering van de evaluatiefase. In het kader van die projekt schafte Pica

in de bedoeling ligt dat her systeem halverwege
1993 operationeel zal zijn.
Internationale standaardisatie

In 1992 lag de nadruk op praktische zaken op
uitvoeringsniveau.
Overleg binnen de 1so-werkgroep TC 46/sc4/wG4
over os1-standaards voor bibliotheektoepassingen
en binnen !FOBS (International Forum on Bibliographic Standards) werd voortgezet. De RAREwerkgroep voor osr/Virtual Terminal toepassingen werd opgeheven.

Technische Informationsbibliothek Hannover TIB (D), terwijl de Fundac,:ao para o
Desenvolvimento dos Meios Nacionais de
Calculo Cientifico - FCCN (P) geassocieerd
partner is.
Her projektplan voorziet in de onrwikkeling van
een relay, een technische voorziening die her
mogelijk moet maken om documenten (tijdschriftartikelen) in elekrronische vorm tussen
bibliorheken in de werkingsgebieden van de EDILpartners uit te wisselen via de betrokken
nerwerken.

GEDI en EDIL
Her overleg in GED! (Group on Electronic Document Interchange) werd voortgezet. In GED! heeft
een aantal grote bibliotheeknerwerken en hostorganisaties zich aaneengesloten met de doelstelling om op korte termijn te komen tot de facto
standaards voor de internationale elektronische
uirwisseling van documenten. De door de Europese deelnemers aan GED! ingediende subsidieaanvraag 'Electronic Document Interchange
berween Libraries - EDIL' werd in 1992 door de
EEG gehonoreerd. Eind 1992 werd her contract
door de partners getekend.
Het EDIL-projekt beoogt de door GED! in 1991
overeengekomen de facto standaards voor verpakking, compressie en verzending van tijdschriftartikelen in elektronische vorm binnen Europa tot
werking te brengen. EDIL sluit aan op de diverse
nationale projekten: het RAPDOC-projekt in
Nederland, Foudre in Frankrijk en diverse projekten van The British Library Document Supply
Centre in Engeland.
Pica's partners in het projekt EDIL zijn:
Telesystemes, her Institut de !'Information
Scientifique et Technique - !NIST, her Minisrere
de !'Education Nationale, Sousdirection des
Bibliorheques - SOB (F), The British Library
Document Supply Centre - BLDSC (GB), de

Pica

I 24

EDILIBE
Een ander Europees projekt waarvoor subsidie is
toegewezen en waarin Pica participeert is fase 2
van her EDILIBE-projekt, Electronic Data Interchange for Libraries and Booksellers. Doe! hiervan
is her onrwikkelen en implementeren van EDIcommunicatie volgens de EDIFACT-standaard
tussen bibliotheken en hun leveranciers (boekhandels en uitgevers). Partners zijn o.a. BLCMP
Birmingham, de Stadt und Universitatsbibliothek
Frankfurt en uitgever Blackwell. In de eerste fase
van het projekt dat tot september 1992 liep werd
een vierral branche-specifieke EDIFACT-berichten
onrwikkeld. Pica volgde de universititeitsbibliorheek Groningen als deelnemer in her projekt op
met ingang van de rweede fase.

BLCMP
Met het nerwerk re Birmingham, BLCMP, werd op
beleids- en werkniveau informatie uitgewisseld
om tot nauwere samenwerking te komen bij het
onrwikkelen van produkten.
Overig overleg
Overleg met diverse partners in her buitenland
werd voortgezet.
In ELNET-verb~nd (European Library Nerworks
Meeting) werd overlegd met de belangrijkste aan

Nederland grenzende necwerken, naast Birmingham ook met Keulen, Gottingen en Leuven.
Met het Amerikaanse RLG (Research Libraries
Group) werd overlegd over samenwerking op het
gebied van her oncwikkelen van systemen voor
elektronische documentlevering.
Met OCLC werd gesproken over de mogelijkheid te
komen tot een online verbinding cussen Pica en
OCLC, op basis van z39.50, de Amerikaanse versie
van her SR-protocol. Tevens werd een software
licentie verkregen voor her automatisch opsporen
van dubbele titels.
Pica participeerde in Liber (Ligue des bibliotheques Europeennes de Recherche) en EI.AG
(European Library Automation Group). In
januari werd een conferentie van de European
working group on retrospective cataloguing over
retrospectieve caralogisering in Europa van 15e-19e
eeuws gedrukt materiaal bijgewoond.

Pica

I 25

PICA - INTERN

Organisatie en management

bij eerder door Van de Bunt verricht onderzoek

In r992 werd de interne reorganisatie op basis van
rapporten van her Bureau Van de Bunt afgerond.

was geadviseerd. De afdeling Beheer was een
aantal maanden daarvoor rijdelijk versterkr met

De drie afdelingen Systeemontwikkeling, Net-

een van extern aangerrokken manager, die verbe-

werkontwikkeling en Produktontwikkeling

teringen in gang zette. Deze werden na I decem-

werden samengevoegd tot een afdeling Ontwik-

ber voortgezet en uirgebreid onder een nieuw

keling. Redenen om deze afdelingen samen te

afdelingshoofd.

voegen waren onder andere de grote samenhang
Met ingang van r december was de leiding van
Pica als volgr samengesteld:

ing. L. Costers,
directeur
drs. A. Bossers,
adjuncr-directeur en hoofd afdeling gebruikersondersteuning
drs. D.j.F. van Nies,
manager projekruirvoering afdeling ontwikkeling

CM. van Muyen,
manager funcrioneel concept
afdeling ontwikkeling

drs. M. Dekkers,
manager rechnisch concept afdeling ontwikkeling

JM.

Feijen,

hoofd afdeling rechnische ondersreuning
die russen sysremen besraar, betere coordinarie
door samenvoeging van delen in her ontwikkel-

drs. S.M.j. Koopman,

rrajecr, de wens om intern te komen tot meer

coordinator

OBN/Ncc/RAPDOC

standaardisarie en professionalisering in een meer
projektmatige manier van werken.
De afdelingen gebruikersondersteuning profiteerden van de in 1990 opgezette nieuwe structuur.
Per december 1992 werden de twee afdelingen
onder een leiding gebrachr, zonder aantasring van
de eigen taakstelling van de afdelingen.
Eveneens per I december werden de twee afdelingen
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COBU

en Beheer samengevoegd, zoals reeds

dr. G. van Marlen
stafmedewerker Innovatie

Organisatieschema van de nieuwe situatie:

Direcreur
L. Costers

Financiele Zaken

J. Jakobs
Coordinarie
OBN/NCC/RAPDOC

S. Koopman

Algemene en
Juridische Zaken
D. Hooman
Innovarie
G. van Marlen
Secretariaat
L. van Maanen

I
Gebruikersondersreuning
A. Bossers
(revens adj uncr-directeur)
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I
Onrwikkeling
M. Dekkers
M. vanMuyen
D. van Nies

T echnische ondersreuning
M. Feijen

Medezeggenschap
Vanwege de groei van het aantal personeelsleden
bij Pica bestond de de nieuwe ondernemingsraad
bij de installatie in maart uit 5 personen. De
reorganisatie van de Ontwikkelafdelingen was een
belangrijk gespreksonderwerp dat veel aandacht
vroeg: met name drong de OR aan op een invoeringssplan en evaluatie. Er werd een bijeenkomst
georganiseerd over de reorganisatie en informed
met stafleden overlegd. T evens was de OR
vertegenwoordigd bij de bespreking van de staf en
het Bureau Van de Bunt. In oktober adviseerde de
OR positief ten aanzien van de reorganisatie. Ten
aanzien van de wijziging bij gebruikersondersteuning werd geen advies aan de OR gevraagd. De
wijziging betrof niet een groot dee] van de medewerkers en werd door de directie niet als reorganisatie aangemerkt, ook al omdat de verschillende
taken van de afdelingen bleven bestaan. Omdat
her besluit van de samenvoeging van de afdelingen
COBU en beheer reeds eerder genomen was, werd
ook hierover door de OR geen advies uitgebracht.

De OR stemde in met her nieuwe pensioenreglement, zij her dat werd becreurd dat her geen
parmerpensioen bevat. Tevens organiseerde de OR
een bijeenkomst voor de medewerkers, waarbij de
tussenpersoon van Pica voor de pensioenen uitleg
gaf over deze ingewikkelde materie.
In hec overleg met de directie werden de procedure voor salarisherziening, mogelijkheden voor
kinderopvang en de wijzigingen bij de afdelingen
gebruikersondersteuning en technische ondersteuning aan de orde gesceld. De OR adviseerde de
directie negatief over de invoering van een
prikklok.
Verslagen van de OR-vergaderingen, van de
overlegvergaderingen met de directie en ander ORnieuws werden gepubliceerd in het driewekelijks
verschijnende interne communicatieblad 'Pica-
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Nieuws'. Sinds mei verscheen dit blad, mede op
aandrang van de OR, weer regelmatig.
Personele gegevens
Op 31-12-1992 waren er 61 personen in dienst van
Pica. Hiervan waren 41 man (67%) en 20 vrouw
(33%). D e medewerkers waren gemiddeld
(afgerond) 7 jaar in dienst bij Pica.
Twee medewerkers (1 man, 1 vrouw) traden uit
dienst.
Er werden 5 nieuwe medewerkers aangesreld,
waarvan I man, 4 vrouw. Voor drie van de vijf
betrof her een dienstverband voor bepaalde tijd
zonder uitzicht op vaste dienst.
Daarnaast werd extern personeel ingehuurd, ten
behoeve van de afdeling Onrwikkeling respectievelijk de afdeling Technische Ondersteuning
(Beheer).

Ziekteverzuim
Verzuimpercentage:(aantal ziektedagen per 100 kalenderdagen)
Hiervan: kort verzuim (r c/m 7 dagen)
midden (8 c/m 42 dagen)
lang (43 c/m 365 dagen)

Pica

Regio

Land

4,1%
1,4%
1,2%
1,5%

5,2%
1,4%
1,0%
2,9%

5,1%
1,4%
1,0%
2,8%

1,91

1,73

De regionafe en Landefijke gegevens betrejfen die van de bedrijfivereniging waartoe
Pica behoort, de BV25 voor Bank- en Verzekeringswezen, GroothandeL en Vrije Beroepen.
Verzuimpercen cage exclusief zwangerschapsverlof
Meldingsfrequentie (gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon)

3,8%
2,29

Deze cijfers zijn gebaseerd op een gemiddefde personeeLssterkte van 59 (Pica), 2. 054 (regio) en 5r.289 (Landelijk).
De gemiddelde leefrijd per 31-12-1992 was 35,9 jaar.

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

Verdeling parttime / fulltime: verdeling M/V
33-38 uur:
25-32 uur:
20-24 uur:

Aantal

Percentage

0

0%
26%
47%
25%
2%

16
29
15

Aantal

M

V

49
7

10
6

39
1
4

5

Verdeling medewerkers over de afdelingen

Aantal

Directeur en ondersteunende stafafdelingen
Gebruikersondersteuning
Oncwikkeling
Technische ondersteuning
Coordinatie OBNINcc!RAPDOC

10

' Hiervan is r fee cijdelijk, ter vervanging wegens ziekce
Hiervan is 1,85 fee cijdelijk, op projekcbasis.

2
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11
28
10
2

Verdeling
M V
3
3
23
10
2

7
8
5
0
0

Formatieomvang
8,8'
10,5 2
25,7
10,2
1,95

WHAT IS PICA?

Pica is a cooperative, not-for-profit organization
that aims at developing and implementing information systems and services in close cooperation
with libraries and other information providing
institutions in order to improve the efficiency and
accessibility of information provision for endusers.
To this end, the technical and organizational
infrastructure that has been developed and is
supported by Pica in cooperation with its participating libraries is used. It consists of a wellbalanced complex of central and local functions
stored in the central Pica-system and the local
library-systems, interconnected through SURF net
and the Open Library Network (oBN) based on it.
Pica develops and supports systems for the
management oflibraries and promotes cooperation between libraries by creating an integrated
technical infrastructure. In cooperation with
libraries, Pica is developing new, end-user friendly
information services such as 0BN and RAPD0C.

reduction can be realized because usually, libraries
do not have to make the bibliographic description
themselves anymore.
Dutch Union Catalogue/Interlibrary Loan
(NCC/IBL)
The Union Catalogue/ILL-system is a joint
activity of Pica and the Royal Library. Both

Pica systems

Since 1991, Pica's central and local systems have
been completely renewed (Pica3 and LBS3) . The
most important feature of the improved functionality is the integration of both systems, so that
the user experiences the systems as a rransparant
entity with a uniform command language. In this
system the PC is used as Intelligent Bibliographic
Workstation (rnw).
Shared Cataloguing System (GGC)
In the Shared Cataloguing System, libraries share
the use of catalogue entries for their own catalogue. The entries in the Shared Cataloguing
System can, either online or on tape, be downloaded to the local library computer, so that a
publication needs to be catalogued only once
before it is made available for general use. The
central database contains more than 10 million
records. By using the system, a substantial work-
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institutions bear responsibility for the system.
In the Durch Union Catalogue, libraries can enter
loan requests for publications (periodicals and
books) they do not have in their own collection.
The system sends a ILL-request to a library where
the requested material is available and keeps count
of this. In future, the user will be able to place his
requests directly through 0BN.
Online Retrieval System (ORS)
The Online Retrieval System is a facility that
enables users to search in documentary databases.

Subject headings and abstracts have often been
added to the records.

Local Library System (LBS)
The Local Library System is not a stand-alone,
closed system but makes optimal use of the Picasystems mentioned above.
Components of LBS are:
• ore, online public access catalogue for libraryusers;
• ous, storage and lending system that ensures the
administrative processing ofloaner and
lendingdata. Besides, there are functions for
reminding, reservation etc. The lending system
uses the same local database as the online public
access catalogue so that the user himself can see
whether a document is available or not;
• ACQ, the acquisitions and periodicals
circulationsystem for the registration of orders
and received periodicals, for which the shared
cataloguing system's database can be used.
Moreover, budgets allocated to departments
and persons can be registered and overspending
can be signalled. A separate component of the
acquisitionssystem is the circulationmodule that
makes it possible to print a circulationlist upon
receipt of the periodical;
• SQR, for statistic reports;
• owe, the online library access catalogue.

Micro-OPC
The Micro-ore is a PC-retrieval software package
and is developed for smaller organizations,
individuals or departments within larger institutions. It can be used in combination with the GGC
for the automation of the own (departmental)
catalogue. The Micro-ore has no facilities for
lending administration. The Micro-ore can also
be used to process and retrieve non-bibliographic
information.

Output
In support of all online activities, Pica also offers
facilities for various kinds of output, such as
acquisitionslists, bibliographies, catalogue cards,
order slips, statistic reports etc. Pica can produce
output on paper, on tape, on floppy disc, on
microfiche and CD-ROM.

User support
Pica regularly organizes courses, has separate
manuals for each system and has a helpdesk (by
telephone and via E-mail) during working hours.
Every library participating in the shared cataloguing system has its own contact in the Picaorganization for personal guidance. As a rule, all
the above mentioned forms of user support are
free of charge.
Projects in The Netherlands

RAPDOC, rapid document delivery
Annually, approximately 350.000 articles from
periodicals are requested via the NCC/ILL-system.
However, the sending of photocopies is generally
rather timeconsuming. Pica aims at improving
this service by means of the Pica RAP DOC-project
for rapid document delivery, that Pica is realizing
together with 18 important Dutch libraries.
Its objectives are:
• to take organizational measures to speed up the
procedures for the handling of photocopyrequests;
• to make articles from periodicals considerably
easier for end-users and institutions to locate
than now by using a database containing
information from the tables of contents of
periodicals (Online Contents) belonging to the
core collection of the most requested
periodicals;
• to send the articles by electronic mail (planned
for 1993/1994) via the SURFnet-infrastrucrure to
the requesting library where they are printed
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upon arrival. This facility is meant to reduce the
delivery time to 24 hours;
• to facilitate delivery on the workdesk of the
end-user;
• to realize a technical infrastructure chat will be
based as much as possible on standard solutions,
available systems and networkfacilicies and chat
will keep crack with developments in Europe
and the us.

and he can enter loan requests for documents
from the collections of those libraries. Besides, the
user can search in Pica's Online Retrieval System
and print and download the information he
found there. In the near future, the end-user will
have direct access via OBN to the NCC!ILL-system
and to the RAPDoc-facility without assistance
from the library staff.
Pica in Germany

Organization and planning of RAP DOC
• Preparatory phase
• First operational phase during which the participating libraries start to work with the new
service and (for requests of articles from the socalled core collection) during which a stable
deliverycime with a maximum of 4 days is
guaranteed;
• Second operational phase during which the
addition of the central database of online
contents is planned and a stimulating effect is
expected on the demand of articles from the
core collection;
• Third operational phase which is marked by the
replacement of postal sending by electronic
transmission of the requested articles, so chat
the delivery time will be reduced from 4 days to
a maximum of 24 hours.

OBN
The Open Library Network (OBN) connects
national and local library systems in The Netherlands and integrates existing library automation
systems, library networks and procedures. OBN
offers services like searching library catalogues and
document delivery to the workdesk of the enduser.
With OBN, the user is able to find and request the
desired information independently. Besides using
the catalogues and databases of the own library,
the OBN-user can also search in the catalogues and
databases of other libraries chat participate in OBN
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By the end of 1991, agreements were signed for
participation in the Pica-systems by the German
federal state of Lower Saxony and by Die
Deutsche Bibliochek, the German national
library, with branches in Frankfurt, Leipzig and
Berlin.
Owing to these agreements the catalogues of
libraries in The Netherlands and Germany will
eventually be joined through the connection of
the networks.
The cooperation concerns the implementation of
the central Pica-systems (Pica3) as well as the
installation oflocal Pica-systems (LBs3). The
Open Library Network (OBN) will thus be able to
extend till far over the Dutch borders. Following
Lower Saxony, Sachsen-Anhalt and, probably in
1993, Thi.iringen as well will be provided with the
Pica-systems. In due course the Picainfrastructure will also extend to German public
libraries.
European Projects

ION
ION is a technologically innovative European
project for international interlibrary loan. The
name of the project stands for Interlending OSI
Network, in which OSI stands for Open Systems
Interconnection. The project started in 1990 and
has been planned to continue until 1994 in three
phases: specification, development and evaluation
phase.

The project's objectives are:
• to stimulate and improve international
interlibrary loan between libraries;
• to establish international cooperation between
the national library-networks and to connect
chem;
• to apply osI-communicacionprotocols to
connect these networks that differ greatly in
technical and functional respect.
The project has the full support, also financially,
of the Commission of the EC. Besides Pica in The
Kecherlands, LASER, one of the most important
ILL-institutions in the UK, and sos, a subdepartment of the French Education Ministry, in cooperation with the library network SUNIST participate
in the project.
ION is the first project in the world chat uses the
internationally agreed ISO-protocols: the ISOprotocol for interlibrary loan and the SR-protocol
(Search and Retrieve) for searching databases char
have different technical features. To this end,
three front-end processor systems are developed
that are integrated with LASER's AEG MODCOMPcomputer, with Pica's TANDEM/DEC-configuration
and with SUNIST's IBM-computer.

EDIL
EDIL, Electronic Document Interchange between
libraries, is a European project for the
development of software based on agreed
standards that will facilitate the electronic
interchange of articles from periodicals between
universiry libraries in the participating countries.

EDILIBE
The EDILIBE-project, Electronic Data Interchange
for Libraries and Booksellers, aims at developing
and implementing EDI-communication based on
the EDIFACT-standard between libraries and their
suppliers (booksellers and publishers).
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The Pica Network
On a national level SURFnet and, to a lesser degree
the public PTT-network, Dacanet I, are the
physical X.25 networks used for the interconnection oflibrary systems. On top of these physical
networks, Pica has designed and implemented
three logical networks.
The first logical network is meant for use by
library-staff. The Intelligent Bibliographic
Workstation is the interface and communication
is realized through the Pica3-protocol. The second
logical network is aimed at the end-user and is
called the Open Library Network. The third
network is implemented for electronic mail applications. Ac rhe moment, the central Pica-mail
facility is connected to SURFmail based on the de
facto standard SMTP (Simple Transfer Protocol).
On the local level, it is becoming crucial that rhe
Local Library Systems can be connected to the
Local Area Networks (LAN) of the institutions or
communities of which the library is a part.
Unfortunately, not all the participating
institutions use the same LAN-technology, so Pica
is confronted with several LAN-implementations
and is obliged to make a selection. At the moment
Pica supports echernet LANS based on the DECnetstandard as well as the TCP/JP-standard. Pica will
also support the use of Novell-networks for the
interconnection of rnws and terminals into the
Pica Local Library System and through X.25
gateways to the central Pica systems.
Finally, on an international level the Pica Central
System is the gateway to international logical
networks. It is foreseen that the physical network
will be the !XI-network that connects European
research networks and offers x.25 facilities.
Moreover, the TCP-IPlsuRFnet connection that is
to be implemented will make it possible to offer
access to international hostsystems via the
worldwide Internet-network.

Pica Network

Union
Catalogue(s)

International
networks

Central
Pica-system
workstation

~
Local
Library
System

SURFnet

(x.25)

0
Local
Library
System

I
Universiry
Network
Ethernet
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ACTIVITIES IN THE NETHERLANDS (SUMMARY)

Introduction
In 1992, the Board of Pica spent a lot of time on
preparing a policy plan for the years 1993-1998.
A number of projects that had been started before
1992, were fully or nearly completed: the migration from Pica2 to Pica3, the development of the
new Local Library System (LBS3), the development of the Open Library Network (OBN) and the
internal reorganization of Pica.

Besides, a number of new projects was carried into
full effect in 1992, such as the project for rapid
document delivery, RAPD0C, and the realization of
the cooperation with Germany.
Foundation Pica

Board
The policy plan 1993 - 1998 was written afrer
thorough preparation in 1992. The opinions of
representatives from the library and information
world in The Netherlands formed the basis of the
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report 'Strategic Issue Analysis', written by the
external consultant J .S. Mackenzie Owen. This
report was discussed in a policy conference that
was organized in June 1992, for which librariandirectors and information experts from The
Netherlands and abroad were invited.
In the months afrer the conference, Pica formulated its policy plan, which was officially approved
ofby the Board in November.
It was decided to adapt the internal plan, in order
to make it known more widely.
Besides preparing its own policy plan, the board
also discussed those of others and was involved in
platforms discussing matters of national policy on
information supply and its organizational aspects.
The already existing cooperation between the
Royal Library, NBBI (Netherlands Organization
for Libraries and Information Services), NBLC
(Dutch Library and Literature Centre) and Pica
was formalized in an official contract. The
resulting body was called ATLAS, meant to gear
activities and plans on a national level. In 1992,
the parties in ATLAS agreed to do research together
on legal aspects of information provision (copyright, lending rights, telematica, multimedia!
applications etc), on aspects of electronic information (in particular electronic publishing and
electronic document delivery) and on the needs
and wishes of end-users.

Council ofparticipants
The annual meeting of the Council of participants, the statuary body of the Foundation Pica in
which the general course of Pica is discussed, was
embedded for the first time in a conference for a
wider audience of Pica-users. The theme of the
conference, 'Searching the online public access
catalogue', attracted about 100 people who
listened to four speeches. Also, as the conference
was held in the Royal Library, they were enabled
to see the new version of the ore and the first one
of the Open Library Network.

Cooperation

As working together is an important aspect of the
concept of Pica, cooperation with organizations
and institutions in the Netherlands on a great
number of fields was established or continued in
1992.
'-..
.
worki ng groups, committees
PtoJects,
Rapid document delivery

In 1992, the Minister of Education decided to
support the RAPDOC project for electronic document delivery financially for the period 1992-1994.
Furthermore, the project is financed by contributions from the participating libraries and Pica
itself. The estimate of cost, a more detailed
elaboration of the projectplan, was officially
accepted in December 1992. In the action plan
dared December 1992, the envisaged activities
were specified and a planning was made.
In 1992 the preparatory phase ended and the first
operational phase started. On October 1st, five
libraries started the rapid processing of document
requests; during the last quarter of 1992, seven
libraries followed suit.
Apart from activities in the field of projectmanagement, the most important activities in
1992 were:
• building and management of the core-collection
• development of the distribution mechanism
and processing procedures
The initial plan to distribute requests for articles
equally between the participating libraries was
abandoned. Ir was decided ro distribute the
requests among the RAPD0C libraries by means
of a different distribution mechanism.
• development of the format of the contents of
articles
In cooperation with the library of the Roman
Catholic University Brabant (Kus) and the
Royal Library the 'Format Online Contents
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Articles' was developed. It offers the possibility
to store the article information (author, title,
delivery data, link to the periodical's title,
sorting data) extracted from the table of
contents, in a uniform way for easier retrieval.
• acquisition of articles databases
Research showed that the best way to make
periodicals accessible is on article-level. This led
to the decision to acquire the article data from
an external supplier rather than from the
libraries themselves.
On June 3rd, the Agreement with respect to the
production, delivery and use ofbibliographical
data from the contents ofacademic periodicals
between subscription agent Swets & Zeitlinger
and Pica was signed. After a testperiod during
the summer, Swets started in September with a
weekly supply of article data that Pica puts into
a central database. By the end ofr992, the
online contents database already contained
about 300.000 records.
• development request procedures
This concerns the technical aspects regarding
the issueing and processing of RAPD0C requests;
the finding of title and article data, the locating
of (a) potential supplier(s), the issueing of a
request and the report of the result including
registration of all necessary administrative and
statistical data;
• development document server
On behalf of RAPD0C it was decided to keep
track with the important technological
development concerning so-called servers:
powerful machines for (temporary) storage and
transmission of electronic copies directly to PCs
and printers of end-users.
Online contents
The working group Online Contents in which the
Royal Library, the Catholic University Brabant
and Pica participate, investigated the possibilities
to

scan and structure the contents of periodicals in

DIVISION OF TITELS IN THE RAPOOC
CORE COLLECTION:
SUBJECT CATEGORIES

Biomedical sciences
Applied sciences
Social sciences
Natural sciences
Humanities

490/o
19,5%
13,5%
13%
5%

such a way that the results could be used nationally. The group published its final report in 1992.

In the light of these results, the new online public
access catalogue was evaluated in a large-scale
investigation carried out by Pica, the Royal
Library and the Groningen university library
together. This investigation resulted in a final
report published in November 1992 Userfriend-

liness ofthe Pica Online Public Access Catalogue: an
evaluation with observational data regarding search
behaviour, by F.E. Bosman, M.A.H. Ongering
and H.P.A. Smit (publication in Dutch).

Open Library Network
The Open Library Network project (OBN) was
completed. This project was carried out by Pica
on behalf of SURFnet and was financed via the
SURF-foundation. On September 30th, the 'oBN
final report: from project to library user'
(published in English) was officially presented.
With the OBN-project the first technical step
towards realization of the 0BN-concept was taken;
it will be continued by Pica and the participating
libraries.
For the development of OBN four objectives had
been formulated:
• development of a new online public access
catalogue (OPc);
• development of standardized
networkingfacilities between Pica and the
libraries, paying attention to
datacommunication (sURFnet), functionality
(search facilities in the connected catalogues)
and organization (access to the network);
• integration oflocal and central systems;
• integration of Picamail and SURF mail.
The results of the OBN-project can be grouped as
follows:
• a new technical system;
• a new online catalogue;
• the national network of online public access
catalogues;
• central access functions.
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As a sequel to the OBN-project in which the network and software were developed, preparations
were made for the actual operationalization of
0BN. In 1992, this concerned mainly organizational measures. A coordinator was appointed and
an OBN-implementationcommittee was set up to
coordinate the testperiod until January 1994.
Moreover, a proposal was submitted to SURFnet to
make the central Pica-database available to endusers. Attention was also paid to the support of
regional networks such as ROBIN (Rotterdam),
Adamnet (Amsterdam) and IH0L (Limburg).

Shared Subject Indexing
The Dutch Basisclassification was finalized,
accepted and prepared for publishing.

Coordination of Collection Building
Pica participated in the Steering Committee for
Coordination of the Collection Building between
the participating libraries. The experiment with a
facility Pica has developed for shared acquisition
of new periodicals was carried out and rounded
off. It will be continued with a slightly changed
purpose.

Shared cataloguing ofsheet music and sound carriers
A number oflibraries owning collections of sheet
music and sound carriers (mainly public libraries)
have committed themselves from January 1992
onwards to catalogue these titles in the central
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Pica-database, based on the Pica Rules for Shared
Cataloguing, which were adapted to this end.
An agreement was signed with MCN (Music Catalogue Netherlands) for the input of the MCN-tides
into the central Pica-database. The conversion to
t~ Pica-format was tested in 1992. The titles will
be made available to the Pica-libraries in 1993.
Pica subsidized cooperation in this field between
public libraries from the Cooperation Fund.

Departmental libraries
Pica participated in an investigation done by the
departmental libraries to come to one system for
library automation. Because the libraries themselves could not reach an agreement, Pica
withdrew the offer they had made together with
RCC (State Computer Centre).
Hospital libraries
By the end of 1992, more than 20 hospital libraries
had been connected to the Pica Shared Cataloguing System, or had signed the contract to be
co nnected . It is the first time for Pica to co nnect a
gro up of small libraries whose collectio ns are
treated as one in the Shared Cataloguing System.
On behalf of these libraries, titles are downloaded
to the various locations and put in the medical
libraries' Strix-cataloguingsystem. In turn, the
already existing Strix-databases from the separate
locations will be loaded into the Shared Cataloguing Database via a special conversion and will
be used to build a central catalogue.
Consequently, it is expected that the arrangement
the libraries have made between themselves for
mutual interlibrary loan will reduce the cost of
regular interlibrary loan.
FOBID
Pica continued its contacts with the Federation of
Organizations for Libraries, Information and
Documentation (FOBID) and participated in the
discussion concerning cataloguing rules.
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The Cooperation Fund was created in 1986 to
stimulate professional cooperation through
investigation of the use of the existing facilities
and thus to improve services.
In 1992, funds were made available for the
cataloguing of sheet music/sound carriers and to
the development of an expertsystem for users'
requests on subject matters. A first, experimental
version of this expertsystem was completed in
1992. It will be tested in 1993. The Groningen
University Library also received financial
support to provide their bibliographic collection
with codes from the Dutch Basisclassification.

MR J.R. DE GROOT FUND

The Mr J.R. De Groot Fund aims at improving
the know-how in the field oflibrary-automation
by offering library-staff the opportunity to
become acquainted with international developments regarding this subject.
In 1992, Ms T. ten Berge received the award for
her proposal to collect information on the use of
Competitive Intelligence in The Netherlands
and the US.

University of Amsterdam
The conversion of approximately I million tides
of the Amsterdam university library to the Pica
Shared Cataloguing System, started in 1991, was
continued. Moreover, preparations were made to
implement all Pica-systems in the Amsterdam
university library.
Het Financieele Dagblad (HFD)
The agreement between Pica and Het Financieele
Dagblad (the Dutch financial newspaper) for the
experimental availability of their articles' database
in the Pica Online Retrieval System was prolonged in May 1992. During the prolongation of
the experiment, the effects of 0BN on the use of
the HFD-database will be analyzed. Furthermore,
endeavours will be made to extend the use of the
HFD-database within universities and to analyze
the possibilities of a fulltext facility.
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Quality improvement of the database
In 1992, a programme was developed in order to
detect duplicate tides automatically. The project
was carried out in cooperation with OCLC-staff.
0CLC also provided the necessary software under
licence.
Netherlands Online Conference
In March, Pica attended the Netherlands Online
Conference, where the Open Library Network
was demonstrated.

PICA SERVICES

Renewal central and local systems

Pica systems open 24 hours daily

For the Shared Cataloguing System, the migration from Pica2 to Pica3 was nearly completed.
Of the local library systems, the ACQ3-module was
completed and the first ous3-module was installed
in the library of the Catholic University Brabant.
The public access function in the orq was
designed and taken into production. The phiJ.sed
implementation of LBS3 for all Pica-libraries,

As of December 1st 1992, the opening hours of the
central Pica-systems (GGC, NCC and ORS) were
considerably extended. Access to the systems is
possible seven days a week, disregarding holidays,
24 hours per day. The systems are only closed for
weekly maintenance on Thursdays from 16.00 19.00 hours.

planned for 1992 and 1993, resulted in impler1entation of8 ores and 3 ous-systems. The completion of ACQ was prepared.
New Micro-OPC

In 1992, the development of a new Micro-ore was
almost completed.
It concerns a completely new product that was
developed in close contact with the users.
The Pica Gateway

A number of libraries started to use the Gateway
developed by Pica to connect local workstations
via a VAX-VMS-processor to external X.25 networks
such as SURFnet or Datanet. This way, personal
computers that are connected to the local DECnet
or Ethernet can access the central Pica-systems via
IBW.

New computer configuration

In June 1992, the Tandem/vDC-computer for the
central systems was replaced by a Tandem
Cyclone/R-system. The Cyclone uses the so-called
RISC-technology (reduced instruction set computing): through limitation of the instructionset, the
computer works faster and more efficiently. Other
advantages of the new system are lower energy
and maintenance cost.
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Pica-systemsdata

Shared Automated Cataloguing System (GGC)
In 1992, 24 irn.tirutions - mainly hospital libraries
- were connected to the GGC.

In total, r.248.737 (1991: 934.123) titles were
processed by the Pica Cataloguing System of, in
total, 1.432.543 (in 1991: 1.180.918) copies.
The Top 3' of cataloguing shows the following:

Copies

Titles

152.399
110.643
101.481

109.134
109.415
81.165

62.036
31.505
26.312

58.734
30.527
24.067

3.427.623
2.044.199
647.524

44%
26%
8%

507.300

7%

University libraries
Groningen University
Amsterdam University
Nijmegen University

Regional Support Libraries
Arnhem Library
Public Library Amsterdam
Municipal Library Rotterdam
From the number of 1.248.737 catalogued tides,
430.213 were new online input.
301.675 titles were catalogued retrospectively, of
which 130.rn by the cooperating Dutch Academic
Libraries UKB (43°/o)
On November 4th, the 10th million Pica-Productionnumber (PPN) was entered in the central
database. During the last number of years, the
Shared Cataloguing System has grown explosively
due to the conversion of thesaurus records to the
Shared Cataloguing System and also due to the
offline entering of the titledatabases of the
universities of Amsterdam and Utrecht. Where it
took more than 8 years for the database to increase
from 1 million to 5 million tides (end 1988), the
increase from 5 million to IO million tides did not
take all of 4 years. Also in 1992, on February 12th
to be exact, the 9th million PPN had been entered.
The total number of searches in the Shared
Cataloguing System was 7.734.374.
The most used searchkeys were:
PPN

Tidekey
Word from periodicals'
tide/corporation/congress
ISBN
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Shared catalogue database: division oftitles by period
Before 1700
1700-1799
1800-1899

1970-1979

1980-1989

21%

1900-1949 11%
1950-1959

4%

1960-1969

9%

Unspecified

1%

33%

1990 -1992 13%

Shared catalogue database: division oftitles by type ofmaterial

Books
Periodicals
Article descriptions
Sound carriers
Mas
Sheet music
Software
Objects
Other
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2%
1%
5%

78,99%
3,98%
8,22%
1,17%
0,57%
0,24%
0,02%
0,26%
6,55%

Local Library System (LBS)

Furthermore, 6.283.810 searches were carried out
via thesaurus records, mainly author's/ person's

In 1992, the libraries of the Royal Netherlands
Academy for Arts and Sciences and the Hogeschool Katholieke Leergangen started partici-

name.

Netherlands Union Catalogue/Interlibrary Loan
System (NCC/ILL)

pating in the LBS-system. This brings the total
amount ofLBs-participants in The Netherlands to
20. Moreover, implementation of LBS3 within 19
universities and institutions for higher education
in Niedersachsen and within the three branches of
Die Deutsche Bibliothek was prepared.

38 new institutions started working with the
Ncc/rnL-System. From the total of 441.085
entered requests, 25% were monographs and 75°/o
(copies of articles from) periodicals. 3.860 requests
were entered for international ILL: on the user's

Online Retrieval System (ORS)

request these were allocated to BLDSC (British
Library Document Supply Centre, the world's
largest documentsupplier). The reaction to 82%

With the Pica Online Retrieval System, users can
browse in documentary databases.

of the requests for monographs and to 94% of the
requests for periodicals was positive. The total
amount of searches was 719.640.

In 1992, two new databases were added, which
brought the total number of databases in ORS to
16 and the total number of tides to 1,1 million. 52
new users were connected.

Number ofsearches ORS

1988
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1989

1990

1991

1992

INTERNATIONAL DEVELOPMENTS

Germany

The agreements chat were signed in 1991 with the
federal state of Lower Saxony and Die Deutsche
Bibliochek were put into effect. The agreements
mean chat the German partners take over a replica
of the Dutch Pica-system. In the software distinction is made between Class 1 and Class

2

software.

Class I concerns the so called core-software, chat
can only be modified by Pica. Class 2 software
may be adapted according to the partner's own

extension is realized through the Bibliotheksrechenzentrum fiir Niedersachsen (BRZN) in
Gottingen, it means hardly any extra work for
Pica.

ION
The second phase (development phase) of the
ION-project, an EC-project for international

views and needs. On behalf of the German partners, Pica carried out a numbe r of modifications
in the core-software. An agreement was reached
regarding the use of the Pica-format; software was
developed to convert existing databases in the
MAB-format to the Pica-format. The hardware for
the central and local systems was installed and the
software for the Shared Cataloguing System was
implemented. Besides, Pica took care of technical
instruction.
The adaptations for multivolume and serial publications were realized.
Both Die Deutsche Bibliochek and Lower Saxony
set up a special committee in charge of the main
issues. Besides, projectmanagers chat are responsible for the daily routine were appointed. For the
Pica-staffmembers concerned, chis meant almost
daily contact with their German colleagues and
regular consultation on site. Fortunately, neither
language nor distance presented big problems.
Already since 1990, Pica's technical specifications
had been written in English, whereas the German
colleagues write their userdocumentation themselves.
At Die Deutsche Bibliothek work was put in the
connection of the Gee-database to the database
for the production of the Deutsche Bibliographie.
Niedersachsen put a lot of effort into the operationalization of the cataloguing system by January
1993.
The network in Lower Saxony was extended co
the federal state of Sachsen-Anha!t. As this
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interlibrary loan, was carried out and almost completed. During this phase, Pica played a crucial
role by lending support to the sub-contractor that
developed the Front-End Processor (FEP). The FEP
was completed in December 1992. An outline was
drawn up for the evaluation phase. For the IONproject, Pica bought a MicroVAX-computer with
an Ultrix operating system. At the end of 1992,
testing started and it is expected that the system
will be operational in the middle of 1993.

International standardization

agreed upon by GEDI in 1991 for packaging, com-

In 1992, emphasis lay on practical matters on the
executive level. The discussion within the ISO-

pression and transmission of articles from periodicals in electronic form within Europe. EDIL links

working group Tc46/sc4/wG4 about osr-stan-

up with the various national projects: the RAPDOC-

dards for library applications and within IFOBS

project in The Netherlands, Foudre in France and

(International Forum on Bibliographic Standards)

a number of projects undertaken by The British

continued. The RARE-working group for osr/Vir-

Library Document Supply Centre in the

UK.

rual Terminal applications was discontinued.
Pica's partners in the EDIL-project are:
Telesystemes, the lnstirut de !'Information
Scientifique et Technique - INIST, the Ministere
de !'Education Nationale, Sousdirection des
Bibliotheques - soB (F), The British Library
Document Supply Centre - BLDSC (uK), the
Technische Informationsbibliothek Hannover TIB (G), whereas the Funda<;:ao para o Desenvolvimento dos Meios Nacionais de Calculo
Cientifico - FCCN (P) is an associated partner.
The projectplan envisages the development of a
relay, a technical facility to make it possible to
exchange documents (articles from periodicals) in
electronic form between libraries within the areas
covered by the EDIL-partners through the participating networks.

EDILIBE
Another European project for which financial
support has been granted and in which Pica
participates, is phase

Pica
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of the EDILIBE-project,

GEDI and EDIL
The GED! (Group on Electronic Document Inter-

Electronic Data Interchange for Libraries and

change) meetings continued. In GED! a number of

and implement EDI-communication, based on the

libraries and hostorganizations have joined forces

EDIFACT-standard, between libraries and their

in order to define defacto standards for internatio-

suppliers (booksellers and publishers). Partners are

Booksellers. The aim of this project is to develop

nal electronic document interchange. The request

BLCMP Birmingham, the Stadt- und Universitats-

for financial support, submitted to the EC by the
European GEDI-partners, Electronic Document

bibliothek Frankfurt, publisher Blackwell and
others. Di,lfing the first phase of the project, until

Interchange between Libraries - EDIL was granted

September 1992, four branch-specific EDIFACT-

by the EC in 1992. At the end of 1992 the agree-

reports were developed. Pica succeeded the

ment was signed by all parties. The EDIL-project

Groningen university library as participant in the

aims at putting into effect the defacto standards as

project from the second phase onwards.
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BLCMP
With the Birmingham-network, BLCMP,
information was exchanged to achieve closer
cooperation in the development of products.

Other
Meetings with various partners abroad continued
such as with ELNET (European Library Networks
Meeting), consisting of the main library networks
bordering on The Netherlands in Birmingham,
Cologne, Gottingen and Louvain. With the
American RLG (Research Libraries Group) the
possibilities for cooperation in the development of
systems for electronic document delivery were
investigated.
With OCLC the possibilities were discussed to
make an online connection between Pica and
OCLC, based on Z39. 50, the us-version of the SRprorocol. Besides, a software site licence was
obtained from OCLC to detect duplicate titles
automatically.
Pica participated in Liber (Ligue des bibliotheques
Europeennes de Recherche) and ELAG (European
Library Automation Group). In January 1992,
Pica was represented at a conference of the
European Working Group on Retrospective
Cataloguing on retrospective cataloguing in
Europe of r5th - 19th century printed materials.
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PICA INTERNAL AFFAIRS

Organization and management
During 1992 the reorganization-process that had
been scarred in 1990, continued.
The former three departments systemsdevelopment, networkdevelopment and productdevelopment were joined into one department: development.

From December 1st, 1992 Pica's management
consisted of the following persons:
ing. L. Costers,
director
drs. A. Bossers,
deputy-director and head of the usersupport
department
drs. D.JF van Nies,
manager projects, development department
C.M. van Muyen,
manager function al concept, development
department
drs. M. Dekkers,
manager technical concept development
department

J.M.

Feijen,
head department technical support

drs. S.M.J Koopman,
coordinator OBN/Ncc/RAPDOC
dr. G. van Marlen
staffmember Innovation
The two departments for usersupport profited
from their new structure established in 1990. In
December 1992 these two departments were
brought under one direction, but each kept its
own field of interest. Also in December 1992, the
computer operations- and databasemanagement
departments were joined into one, called Technical Support.

Employee participation
The employee advisory council advised over the
reorganizations that took place. Also, they
occupied themselves among other things with
pensions, nursery, internal communication.
Data on personnel
On the 31st of December 61 persons were
employed by Pica, 41 male (67%) and 20 female
(33%)
Two employees (1 male, I female) left Pica, whereas 5 people were appointed (r male, 4 female).
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Organization chart ofthe new situation:

Director
L. Costers

Financial administration

J. Jakobs
Coordination
OBN/NccfRAPDOC

S. Koopman

General and legal affairs
D. Hooman
Innovation
G. van Marlen
Secretariat
L. van Maanen

I
Usersupport
A. Bossers
(also deputy director)
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I
Development
M. Dekkers
M. van Muyen
D. van Nies

Technical support
M. Feijen

The absentee rate due to illness was 4.1% (number
of illness days per 100 calendar days). The illness
frequency (number of times an employee is absent)
was 2,29 per person.
The average age of Pica personnel was per
December 31st: 35,9 years.
Age structure
< 20 jaar
20-30
30-40
40-50
51-65

Number

Percentage

0
16
29
15

0%
26%
47%
25%
2%

Division parttime / fulltime; male/female

33-38 hours:
25-32 hours:
20-24 hours:

Employment per department:

Director and supporting staff
Usersupport
Development
Technical support
Coordination OBN!Ncc!RAPDOC
' including 1 temporary appointment to replace an ill employee
including 1,85 full time place on project basis

2
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Number
49
7

5

Number
10
11
28
10
2

Division
M
F
39
1
4

10
6
1

Division
M
F
3
3
23
10
2

7
8
5
0
0

On full time
basis
8,8 '
10,5'
25,7
10,2
1,95

1992
REPORT 1992

JAARREKENING
FINANCIAL

• Balans
Balance sheet
• Staat van baten en lasten
Statement of assets and liabilities
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Balans: activa
Balance sheet: assets

3r-r2-1992

f

f

31-12-1991

f

f

Materiele vaste activa
Tangible fixed assets

Apparatuur en know-how
Equipment and know-how
Gebouw
Building

p.m.

p.m.

8.679.294

9.013.113
21.256

Oncwikkelapparacuur lokale bibliocheeksystemen
Development equipment local library systems
Auto's
Cars

87.749

106.553

8.767.043

9.140.922

2.743.797

2.642.595

48.246

201.597

931.706

1.648.787

3.723.749

4.492.979

Vlottende activa
Current assets

Vorderingen
Receivables
Overlopende activa
Ocher receivables
Liquide middelen
Cash and banks

T otaal activa
T oral assets
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12.490.792

13.633.901

Balans: passiva
Balance sheet: liabilities

31-12-1992

f

f

31-12-1991

f

f

Eigen vermogen
Shareholder's equity
Algemene reserve
General reserve

4.309.398

4.051.316

Bestemmingsreserves
Earmarked reserves

2.190.022

1.783.997

197.156

157.082

6.696.576

5.992.395

Batig saldo lopend boekjaar
Profit current financial year

Voorzieningen
Provisions
Langlopende schuld
Long-term debt

715.465

695.258

4.000.000

4.250.000

Kort!opende schulden
Current liabilities

700.000

Vooruitontvangen baten
Income received in advance
Middelen ter beschikking van derden
Means at the disposal of ochers

127.102

393.240

Schulden aan leveranciers
Debts to contractors

369.255

829.832

Overlopende passiva
Prepaid liabilities

582.394

773.176

1.078.751

T otaal passiva
Total liabilities

12.490.792
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2.696.248
13.633.901

1992

1991

Bijdragen leden
Contributions members

3.078.759

2.963.200

Bijdragen derden
Contributions others

5.507.845

4.588.135

101.000

94.000

Staat van baten en lasten: opbrengsten
Statement of assets and liabilities: income

Entreegelden
Initial fees
Overige baten

779.437

183.351

Other income

9.467.041

7.828.686

Personeelskosten
Personnel costs

5.120.446

4.599.746

Au romatiseringskosten
Automation costs

1.942.517

2.645.819

Algemene kosten
General costs

694.986

576.023

Huisvestingskosten
Housing costs

459.878

334.298

Overige exploitatiekosten
Other operating costs

757.079

318.643

8.974.906

8.474.529

Exploitatiekosten
Operating costs
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1992

1991

Exploitatieresultaat
Result operating costs

492.135

-645.843

Financiele baten en lasten
Financial income and costs

212.046

228.843

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves
Operating balance before mutations reserves

704.181

-417.000

Mucacies bestemmingsreserves
Mutations earmarked reserves

-406.025

668.082

Mucaties algemene reserve
Mutations general reserve

- 101.000

-94.000

197.156

157.082

Staat van baten en lasten: opbrengsten
Statement of assets and liabilities: income

Exploitatie ter beschikking van her bestuur
Operating income at the disposal of the Board
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Specificatie mutaties bestemmingsreserves in 1992
Specifications mutations earmarked reserves in 1992

Stand
State

Dotaties
Donations

Onttrekking
Withdrawal

31-12-92

31-12-91

Lokale bibliotheeksystemen
Local library systems

Stand
State

108.190

343.221

235.031

LAN-investeringen
LAN-investments

42.000

42.000

Pica-leerstoel
Pica-chair

25.000

25.000

EEG-projekt
EEC-project

497.718

Pica Samenwerkingsfonds
Pica Cooperation Fund

597.483

Mr J.R. de Grootfonds
Mr J.R. de Groot Fund

248.393

249.325

81.936

545.547

6.180

1.600

4.580

Verhuis- en inrichtingskosten
Moving and furnishing costs

172.395

65.324

107.071

Kwaliteitsverbetering Pica database
Improvement quality Pica database

100.000

31.620

68.380
913.088

913.088

Centrale apparatuur
Central equipment

1.783.997
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30.000

943.088

537.063

2.190.022

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 1992

In 1992 besloot hec bestuur om over te gaan op
een andere presencacie van de jaarrekening,
hetgeen erroe heeft geleid dat de gegevens over
1991 vermeld in dit jaarverslag, enigszins afwijken
van die in het jaarverslag over 1991.

De middelen ter beschikking van derden hebben
berrekking op vooruitontvangen gelden voor
bepaalde projekren ten behoeve van derden. De
beschikkingsbevoegdheid ter zake ligt niet bij de
Stich ting.

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Waarderingsgrondsfagen

Over 1991 was de jaarrekening afgesloren met een
barig saldo van f 157.082,- (volgens de nieuwe
presentatiemechode). Hee bescuur heeft besloten
dit saldo toe re voegen aan de algemene reserve.
De bestemming van die barig saldo is verwerkt in
de jaarrekening 1992.

De in de balans vermelde activa en passiva zijn
opgenomen tegen nominale waarde.
De post apparacuur en know-how heeft becrekking op apparatuur en hec verzamelen van knowhow, gefinancierd door de rijksoverheid en de
deelnemers aan het Samenwerkingsverband Pica
welke zijn gewaardeerd op nihil.
Hee gebouw is in 1989 in gebruik genomen en zal
in 30 jaar worden afgeschreven.
De post onrwikkelapparatuur lokale bibliocheeksyscemen heeft becrekking op apparatuur
waarvoor geen subsidie wordr onrvangen.
De afschrijving vindt plaats in 5 jaar.
Yoor de auto's bedraagt de afschrijvingstermijn
3 jaar.
De bescemmingsreserves zijn gevormd uit ontvangen subsidies en bijdragen of uit de beseem ming
van bacige saldi van voorgaande jaren. Deze
dienen re worden aangewend voor specifiek
aangegeven doeleinden.
De langlopende schuld heefr een loopcijd van 20
jaar. Her rentepercenrage bedraagt 7 1/8%. Als
zekerheid voor deze lening is her recht van hypocheek verstrekt op hec kancoorpand te Leiden,
terwijl tevens pandrechc is verleend op de boekvorderingen.

A C C O U N TANT SV E RKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1992 van de
Srichting Centrum voor Bibliotheekauromatisering Pica te Leiden geconcroleerd. Onze
concrole is verricht in overeenstemming met
algemeen aanvaarde controlegrondslagen.
Wij zijn van oordeel, dat de in dit verslag
opgenomen jaarrekening een gerrouw beeld
geefr van de grootte en de samenstelling van het
vermogen op 31 december 1992 en van het
resultaat over 1992.
's-Gravenhage, 8 april 1993
Moret Ernst & Yo ung Accountants
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BIJLAGE B:

ANNEX B:

BESTUUR EN DIRECTIE

BOARD AND DIRECTION

Per 31 december 1992 was her besruur als volgt
samengesteld:

Dr. G.A.J.S. van Marie

At December 31st 1992, the board consisted ofthe
following persons:

Benoemd door her Samenwerkingsverband Pica

Dr. M.A. Kooyman, voorzitter

H. Middelveld
Member on behalfofthe public libraries

Chairman appointed by the Ministers ofEducation
and Welfare

Member on behalfofthe academic libraries
tot I januari 1993.

Benoemd door her

NBLC

tot 1 januari 1993.

Benoemd door de ministers van O & W en van
wvc tot r maart 1997.

Ors. R. van der Velde

Member on behalfofthe public libraries
P.J.Th. Schoots, vice-voorzitter

Benoemd door her NBLC tot r januari 1994.

Vice chairman, member on behalfofthe public
libraries
Benoemd door her NBLC tot 1 januari 1995.

Directie Direction:

Dr. W. van Drimmelen, bibliothecaris
Koninklijke Bibliotheek, secretaris, namens het
Samenwerkingsverband Pica q.q. lid van het
Bestuur.

Ing. L. Costers, directeur director

Librarian ofthe Royal Library, secretary, q.q.
member ofthe Board on behalfofthe academic
libraries.
Ors. N.P. van den Berg

Member on behalfofthe academic libraries
Benoemd door het Samenwerkingsverband Pica
tot r januari 1996. De heer Van den Berg werd per
1 oktober 1992 benoemd als opvolger van
dr. R.L. Schuursma, die gebruik maakte van de
VUT-regeling.
Mr. J.P.J. Geleijnse

Member on behalfofthe academic libraries
Benoemd door her Samenwerkingsverband Pica
tot 1 januari 1995.
Ors. J.J.M. van Gent

Member on behalfofthe academic libraries
Benoemd door her Samenwerkingsverband Pica
tot 1 januari 1994.
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Ors. A. Bossers, adjunct-directeur deputy director

BIJLAGE C:
LIJST VAN AFKORTINGEN

ACQ
EDIFACT

EDIL

EDILIBE

E-mail
GGC

GOO

!BL
IBW

ILL
ION

ISO

KB
KNAW

KUB
LAN
LASER

LBS
NBBI

NBLC

Ncc(IBL)

OBN
OCLC
OPC
OR
ORS

OSI

ous

Pica I 63

Acquisitie-module LBS
Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and
Transport
Electronic Document Interchange
between Libraries
Electronic Data Interchange for
Libraries and Booksellers
Electronic mail
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd
Catalogiseersysteem
Gemeenschappelijke
Onderwerpsontsluiting
Interbibliothecair Leenverkeer
Intelligent Bibliografisch
Werkstation
Interlibrary Loan (ISO 10160/10161)
Interlending OSI Network
International Organization for
Standardization
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie
van W etenschappen
Karholieke Universiteit Brabant
Local Area Network
London and South Eastern Library
Region
Lokaal Bibliotheek Systeem
Nederlands Bureau voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging
Nederlands Bibliotheek- en Lektuur
Centrum
Nederlandse Cenrrale Caralogus (ten
behoeve van her Interbibliothecair
Leenverkeer)
Open Bibliotheek Netwerk
Online Computer Library Center
Online Publiekscatalogus
Ondernemingsraad
Online Retrievalsysreem
Open Systems Interconnection
Opslag/uitleenmodule LBS

owe

O&W
PBC
RAPDOC

RLG
SBD

SR

SUNIST

UB
UKB

wvc
WSF

Online W erkcatalogus
Onderwijs en Wetenschappen
Provinciale Bibliotheek Centrale
Rapid Document Delivery Project
Research Libraries Group
Ministere de !'Education Nationale
(Sous-Direction des Bibliotheques)
Search and Retrieve (ISO rn162/rnI63)
Serveur Universitaire National pour
!'Information Scientifique et
Technique
U niversi teitsbibliotheek
Samenwerkingsverband Universiteitsbibliotheken Koninklijke
Bibliotheek en bibliotheek van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van W etenschappen
Welzijn Volksgezondheid en Cultuur
Wetenschappelijke Sreunfunctie
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NEX C:

LIST OF ABBREVIATIONS

ACQ

EDIFACT

EDIL

EDILIBE

E-Mail
GGC

GOO

IBL
IBW

ILL
ION
ISO

KB

KNAW

KUB
LAN
LASER

LBS
NBBI

NBLC
NCC(ILL)

OBN
OCLC
OPC
ORS
OSI

ous
owe
RAPDOC
RLG

Pica

I 64

r!Jcu0/q3

Acquisitions and periodicals
circulationsystem, LBS
Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and
Transport
Electronic Document Interchange
between Libraries
Electronic Data Interchange for
Libraries and Booksellers in Europe
Electronic Mail
Shared Automated Cataloguing
System
Shared Subject Indexing
Interlibrary Loan
Intelligent Bibliographic
Workstation
Interlibrary Loan (ISO 10160/10161)
Interlending OSI Network
International Organization for
Standardization
Royal Library
Royal Netherlands Academy of Arts
and Sciences
Roman Catholic Universiry Brabant
Local Area Network
London and South Eastern Library
Region
Local Library System
Netherlands Organization for
Libraries and Information Services
Dutch Library and Literature Centre
Dutch Union Catalogue for national
Interlibrary Loan
Open Library Network
Online Computer Library Center
Online Public Access Catalogue
Online Retrievalsystem
Open Systems Interconnection
Storage and lending system, LBS
Online Library access catalogue, LBS
Rapid Document Delivery Project
Research Libraries Group

ONTVANGEN

SBD

SR

SUNIST

UB
UKB

WSF

Ministere de !'Education Nationale
(Sous-Direction des Bibliotheques)
Search and Retrieve (ISO 1016z/10163)
Serveur Universitaire National pour
!'Information Scientifique et
Technique
Universiry library
Cooperative body of universiry
libraries, the Royal Library and the
library of the Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences
Libraries with a regional support
function
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