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Det förflutnas framtid 
Visioner och prognoser vid Linköpings universitetsbibliotek från 
1970-tal till 1990-tal  
 

Peter Igelström 
 
Framtiden blir sällan precis så som vi föreställer oss den. Detta hindrar dock inte att 
de flesta verksamheter ägnar sig åt att på något vis försöka förutsäga den kommande 
utvecklingen. Inom biblioteksvärlden har det länge funnits en livaktig diskussion om 
vad som står för dörren när det gäller bibliotekens roll, utformning och verksamhet. 

Följande exposé presenterar ett antal visioner, prognoser och scenarier från 1970-, 
80- och 90-talen som satts på pränt i olika dokument med anknytning till Linköpings 
universitetsbibliotek (LiUB). Jag kommer även att göra några nedslag i den nationella 
och internationella biblioteksdebatten eftersom dessa i vissa fall är intimt kopplade till 
den lokala LiUB-diskussionen. En tillbakablick på gårdagens framtidsvisioner kan inte 
bara säga något om dåtiden utan också ge perspektiv på hur vi diskuterar framtiden 
idag. 

 
1970-talet 
 

Personalorganisationen [vid Linköpings högskolas bibliotek] har i viss utsträck-
ning kunnat anpassas efter den utveckling som i framtiden kan förutses med LIB-
RIS.333 

                    Hans Baude (1972) 
 
Linköpings högskolas bibliotek, från 1975 universitetsbibliotek, utgjorde under 1970-
talet ett i en svensk kontext unikt experiment genom sitt anammande av ny teknik som 
bas för sin organisation och verksamhet. Ett uttryck för den tilltro till tekniken som 
präglade LiHB under denna period är dess roll som försöksbibliotek för LIBRIS (se 
vidare kapitlet ”LiUB och LIBRIS”). LIBRIS spelade i början av 1970-talet en fram-
trädande roll i bibliotekets planering, något som bland annat kan utläsas av det ovan 
återgivna citatet från överbibliotekarie Hans Baude. Personalorganisationen hade en-
ligt Baude redan anpassats efter en utveckling som i framtiden kunde förutses med 
systemet, men som dock ännu inte hade blivit verklighet.   
 
Visionen om ett integrerat bibliotekssystem 
Under rubriken ”ett steg mot morgondagens bibliotek” presenterades det planerade 
bibliotekssystemet för högskolans anställda i informationsbladet LiH meddelar 1971: 
 

                                                           
333 Hans Baude, ”Allmänt om verksamheten”, i: Linköpings högskolas bibliotek, 
Verksamhetsberättelse 1971/72 (Linköping, 1972), s. 4. 
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En låntagare kan gå in på biblioteket och på några sekunder få reda på var i landet 
en bok befinner sig, som han söker. Finns den inte inom landet kan han söka den 
i Skandinavien eller övriga utlandet. När han funnit boken gör datorn en 
beställning av den. Är boken inte inköpt, så ordnar datorn även den proceduren 
på egen hand.334 
 

En maskinläslig katalog skulle erbjuda helt andra sökmöjligheter och bana väg för 
katalogisering enligt helt andra regler än vad som gällt dittills, menade LiHB:s katalog-
chef Arne Sträng.335 LIBRIS var även tänkt att utgöra en del i ett globalt informations-
nätverk, innehålla förvärvsfunktioner, liksom fungera som lokal lånemodul. I en artik-
el i Bibliotekariesamfundet meddelar 1972 menade Baude att ”i framtidens LIBRIS-
bibliotek kan förutses att gränserna mellan speciella biblioteksfunktioner och 
dokumentationsfunktioner successivt utplånas”. Hans Baude förutspådde att det total-
integrerade bibliotekssystemet ”kommer att ge forskningsbiblioteken en ny profil”.336 
Han förutsåg även att LIBRIS skulle komma att utgöra en hörnpelare för samhälls-
information.337 

Den positiva hållningen gentemot ny teknik i allmänhet och LIBRIS i synnerhet 
som avspeglas i Baudes framtidsvisioner var knappast okontroversiell i dåtidens 
bibliotekssverige, eller i biblioteksvärlden i stort. Det förekom under 1970-talet 
alltjämt en betydande misstro mot datoriseringen av biblioteken.338 Här stack dock 
LiUB ut i förhållande till många av de övriga svenska forskningsbiblioteken, då en av 
grundtankarna vid biblioteket var att basera verksamheten på den senaste tekniken.339 
Det utvecklades en kultur bland bibliotekets personal att intressera sig för ny teknik, 
vilket uppmuntrades av ledningen.340 Detta kommer bland annat till uttryck i notiser 
och konferensrapporter i personaltidningen LiUB-bladet, där rubriker som ”Dator-
baserat digitalt playbacksystem” och ”Hela biblioteket på skiva” vittnar om ett intresse 
för de senaste genombrotten på det digitala området.341 

Men även om en teknikpositiv anda delades av såväl ledning som personal kan man 
även hos den senare gruppen ana en latent skepsis gentemot en alltför långt driven 
datorisering. Särskilt fruktade man negativa hälsoeffekter av de långa perioder av 
bildskärmsarbete som riskerade bli en konsekvens av datoriseringen. Ur personalens 
perspektiv blev datoriseringen därför inte bara en fråga som handlade om rationali-
sering av arbetet utan också om arbetsmiljö.342 

                                                           
334 ”LIBRIS – ett steg mot morgondagens bibliotek”, LiH meddelar 1972:10, s. 5. 
335 Arne Sträng, ”Katalogieringsregler i dataåldern”, Biblioteksbladet 57 (1972), s. 186. 
336 Hans Baude, ”’LIBRIS I’. Försöksverksamheten i Linköping 1970–1972”, Bibliotekariesamfundet 
meddelar 1972:3, s. 7. 
337 Hans Baude, ”Forskningsbibliotek och samhällsinformation”, Biblioteksbladet 62 (1977), s. 25. 
338 Ellsworth Mason, ”The great gas bubble prick’t; or, computers revealed”, Landmarks of Library 
Literature 1876–1976, red. Dianne J. Ellsworth and Norman D. Stevens (Metuchen, N. J., 1976), s. 
496–518. 
339 Olsson (1995), s. 119f. 
340 Olsson (1995) vittnar om att ”Biblioteksledningen lyckades relativt lätt att förmedla sina initiativ 
och ideologier till sin personal.”, s. 126. 
341 Eva B., ”Datorbaserat digitalt playbacksystem”, LiUB-bladet 1979: september, s. 4. ”Hela biblioteket 
på skiva”, LiUB-bladet 1979: oktober, s. 3. 
342 Bo Spångberg, ”Seminarium”, LiUB-bladet, utan datum 1979, opag [sista bladet]. Anonym, ”Är det 
tröttsamt att arbeta vid en terminal?”, Bibliotekariesamfundet meddelar 1978:3, s. 9–10. 
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Lena Olsson har i sin doktorsavhandling Det datoriserade biblioteket (1995) fram-
hållit den diskrepans mellan vision och verklighet som rådde vid LiUB under 1970-
talet. Tekniken fungerade i praktiken inte som man hade tänkt sig och kunde därför 
inte rationalisera arbetet i den utsträckning som man hade planerat: ”Det var inte 
teknikens effektivitet som gav god service, utan i stället dess ineffektivitet. Eftersom 
tekniken, i form av oläsliga microfiche eller överlastade terminalbilder, fungerade dål-
igt, kompenserade personalen genom att vara serviceinriktad”.343   

 
Ett bibliotek utan kortkataloger 
Teknikens allt viktigare roll på biblioteken ledde också till en diskussion om hur eta-
blerade rutiner och hjälpmedel i framtiden kunde ersättas av datorbaserade system. 
En förekommande prognos inom biblioteksvärlden under 1970-talet var att kort-
katalogerna inom en snar framtid var dömda till undergång. De nackdelar som fram-
hölls med kortkatalogerna var att de var alltför underhållskrävande och dessutom 
knappast lätthanterliga för användarna.344 Men exakt vilken teknik som skulle ersätta 
dem var inte lika lätt att förutse. Enligt en prognos skulle framtidens biblioteks-
kataloger lagras på mikrofilm, vilket skulle tillåta att kopior av katalogerna lätt skulle 
kunna distribueras till användarna.345 Andra trodde att datoriserade kataloger skulle 
ha ersatt kortkatalogerna innan år 2000.346  

Enligt planer vid LiHB från 1970-talets första år skulle det nya kvartersbiblioteket i 
A-huset på Campus Valla klara sig utan en konventionell kortkatalog och istället skulle 
man inom ramen för LIBRIS-projektet kunna producera en katalog i mikroformat.347 
Framför sig såg man även hur katalogkortsframställning och annan manuell hantering 
med hjälp av LIBRIS skulle komma att automatiseras. På längre sikt föreställde man 
sig en helt datoriserad katalog lagrad på magnetband. Hans Baude siade 1972 om ut-
vecklingen mot slutet av decenniet: 
 

Förvärvs- och katalogiseringsrutinerna kommer i stor utsträckning att mot slutet 
av 70-talet vara ADB-baserade och man kan även förutsätta att biblioteket för 
förvärv och katalogisering har tillgång till magnetbandsinformation om inte bara 
svensk nyutgivning utan även om stora delar av den utländska. Bibliotekets egen 
katalog förutsättes även den vara lagrad på magnetband.348 
 

I likhet med i den tidigare utstakade LIBRIS-visionen talar Baude här om förvänt-
ningar och vad som otvetydigt skulle komma att ske. Tidsperspektivet kan dock så här 
i efterhand tyckas påfallande kort; de förväntade framstegen antogs komma mycket 

                                                           
343 Olsson (1995), s. 126. 
344 Miriam A. Drake, ”Impact of on-line systems on library functions”, i: The On-line Revolution in 
Libraries, red. Allen Kent, Thomas J. Galvin (New York, 1978), s. 101. 
345 William H. Webb, ”Collection development for the university and large research library: more and 
more versus less and less”, i: Academic Libraries by the Year 2000, red. Herbert Poole (New York & 
London, 1977), s. 143. 
346 Virgil F. Massman, ”Changes that will affect college library collection development”, i Academic 
Libraries by the Year 2000, ed. Herbert Poole (New York & London, 1977), s. 162, 153. 
347 Hans Baude, ”Allmänt om verksamheten”, i: Linköpings högskolas bibliotek, 
Verksamhetsberättelse 1972–1973 (Linköping, 1974), s. 1. 
348 Hans Baude, Bilaga 2, i: Wolrath (1972), s. 3. 
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snart. I en artikel i Biblioteksbladet tre år senare, 1975, menade Baude att det nu var 
realistiskt för LiUB att pröva att helt ersätta kortkatalogerna med LIBRIS.349 
 

 
Bild 68 Kortkataloger skulle snart vara ett minne blott enligt prognoser på 1970-talet. Foto: okänd. 

Bibliotekarien som undervisare 
Den tekniska utvecklingen förutsågs även få stor betydelse för hur bibliotekarieyrket 
skulle te sig i framtiden. En förväntad konsekvens av datoriseringen var att behovet av 
katalogisatörer skulle komma att minska.350 Framtidens bibliotekspersonal kommer 
nästan enbart att syssla med kundtjänst och undervisning enligt ett bidrag i en ameri-
kansk antologi från 1977 som fanns i LiUB:s samlingar.351  

Även på LiUB såg man undervisningen som en av bibliotekets viktigaste framtida 
uppgifter. I samband med planeringen av den tvärvetenskapliga Tema-institutionen 
bedömdes undervisning i biblioteksanvändning få en mer betydelsefull roll, då behovet 
att söka information och använda biblioteksresurser förväntades öka vid problem-
orienterad forskning.352  

                                                           
349 Baude (1975), s. 258–260. 
350 Edward G. Holley, ”What lies ahead for academic libraries”, i: Academic Libraries by the Year 
2000, red. Herbert Poole (New York: R. R. Bowker, 1977), s. 26. 
351 Virgil F. Massman, ”Changes that will affect college library collection development”, i: Academic 
Libraries by the Year 2000, red. Herbert Poole (New York: R. R. Bowker, 1977), s. 153–154. 
352 [Lena Olsson], Ett förslag till biblioteksorganisation för den temaorienterade forskningen i 
Linköping, Rapport utgiven av Forskningsorganisatoriska gruppen, Linköpings universitet. 
(Linköping, 1976), s. 12. 
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I LiUB-bladet diskuterades i slutet på 1970-talet hur undervisningen i 
informationssökning och bibliotekskunskap för studenterna kunde vidareutvecklas.353 
Artikelns författare hoppades att bibliotekets användarundervisning skulle få stort 
genomslag när de tidigare studenterna kom ut till sina arbetsplatser. Med stolthet 
konstaterades att Linköpings universitetsbibliotek låg i framkant när det gällde biblio-
tekets integration i undervisningen. Biblioteket framhölls som ”avancerat” och be-
skrevs som att ”ha kommit längst” när det gällde detta.354 Man kan utan tvekan konsta-
tera att personalen på LiUB under 1970-talet odlade en identitet av att ligga i framkant 
både i teknologiskt och i organisatoriskt avseende. 
 
1980-talet  
 

Det som en gång var Linköpings universitetsbibliotek är jämnat med marken. 
De kvarvarande resterna är nergrävda i östgötaleran och på taket till bunkern 
prunkar tistlar stora som kronärtskockor. Klockan är tolv på dagen en het au-
gustivecka år 2001.355 

                 Monika Rudbeck (1985) 
 
I Blinks juninummer 1985 står vi plötsligt konfronterade med denna apokalyptiska 
dystopi. Bibliotekarien Monika Rudbecks pessimistiska bild av LiUB år 2001 är en av 
två mycket läsvärda framtidsvisioner i samma nummer av LiUB:s personaltidning. 
Från ledningshåll började man nu tala om framtidsberedskap och behovet av att stärka 
medvetenheten om detta bland personalen. Mot bakgrund av denna och andra 
framtidsvisioner från 1980-talet, finns det anledning att fråga sig om synen på framtid-
en nu hade förändrats radikalt jämfört med det föregående decenniets optimism. 
 
Biblioteket som spjutspets mot framtiden 
De förändrade tongångarna kring framtiden var emellertid ingalunda specifika för Lin-
köpings universitetsbibliotek. För att överhuvudtaget överleva behövde forsknings-
biblioteken kundanpassas, hävdade James Thompson i en uppmärksammad artikel i 
ett nummer av tidskriften The Electronic Library 1983, kommenterad i Blinks 
februarinummer 1984.356 Thompson ansåg att forskningsbiblioteken höll på att bli allt-
för otympliga för att fungera för sina användare, att de organiserade sina samlingar på 
felaktigt sätt och brast i tillgänglighet.357 

Kundanpassning var även en fråga som lyftes på LiUB. Syftet med en omorganisa-
tion som trädde i kraft i juli 1986 var att göra bibliotekets organisation mer effektiv och 
kundorienterad, men även uttryckligen att åstadkomma en ökad flexibilitet. Biblio-

                                                           
353 ”Lena har varit på handledarseminarium för användarutbildning på Sveriges Mekanförbund”, 
LiUB-bladet 1978:5, s. [1]. 
354 Maj Klasson, ”Rapport från konferens kring barnlitteraturen i förskollärarutbildningen, Gävle 23–
24 november 1978”, LiUB-bladet 1978:7 [eg. 1979], s. 1.  
355 Monika Rudbeck, “Flash-back på visioner”, Blink 1985: juni, s. 142. 
356 R. Hjerppe, “Slutet för biblioteken?”, Blink 1984: februari, opag. 
357 James Thompson, ”The end of libraries”, The Electronic Library 1983:4, s. 245. 
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teket skulle bli ”en av universitetets spjutspetsar mot framtiden”, enligt dåvarande 
överbibliotekarie Birgitta Bergdahl.358 

En av de utmaningar man ställdes inför var att planera ett nytt medicinskt bibliotek 
inför Hälsouniversitetets tillkomst. Vad skulle den problembaserade pedagogiken 
innebära för studenternas användande av biblioteket? Säkerligen en hel del, konsta-
terade Kerstin Fridén, som ledde planeringen av det kommande biblioteket, efter att 
ha studerat utländska förebilder, främst biblioteket vid McMaster University i Hamil-
ton, Kanada.359 

En faktor som antogs skulle komma att få stor betydelse för biblioteken var föränd-
rade sätt att söka information. Högskolebiblioteket i Linköping hade erbjudit dator-
baserad informationssökning sedan början av 1970-talet. Ännu på 1980-talet var dock 
de databaserade söksystem som fanns att tillgå synnerligen svåranvända och krävde i 
regel dokumentalistexpertis. Att utveckla system som var användarvänliga för vanliga 
biblioteksanvändare var ingen självklarhet, även om databasproducenterna i och med 
CD-ROM-tekniken nu började tänka i nya banor.360 Men trots att man ännu inte sett 
skymten av vare sig Google eller webbaserade databaser fanns det visioner om väsent-
ligt förbättrade söksystem som skulle göra dokumentalisterna överflödiga.361 Framtid-
ens teknik riskerade även göra biblioteken obsoleta eftersom användarna skulle ha di-
rekt åtkomst till all information de behövde via sina egna datorer.362 Det fanns även 
vittgående visioner om att människan inte skulle behöva bry sig om att söka över-
huvudtaget. Utvecklandet av artificiell intelligens (AI) skulle möjliggöra söksystem 
med förmågan att omvandla dåligt formulerade frågeställningar till välformulerade 
sökfrågor, enligt en vision framförd vid ett seminarium vid LiUB i mars 1985.363 

Dylika visioner var vägledande vid det i januari 1983 inrättade Laboratoriet för 
biblioteks- och informationsforskning (LIBLAB). LIBLAB startade som ett samarbete 
mellan LiUB och Institutionen för datavetenskap (IDA) och hade två huvud-
inriktningar: modeller för bibliografisk beskrivning och användare och bibliotek-
ssystem.364 Överbibliotekarie Kari Marklund var en av LIBLAB:s främsta tillskyndare 
och medlem i dess referensgrupp tillsammans med bland andra IDA-professorn Erik 
Sandewall och överbibliotekarien vid Lunds universitetsbibliotek, Björn Tell.  

De forskningsprojekt som presenterades vid LIBLAB var i många fall exceptionellt 
visionära. Bland annat diskuterade laboratoriets föreståndare Roland Hjerppe i en rap-
port från 1983 ett möjligt framtida världsomspännande nätverk av intelligenta person-

                                                           
358 Birgitta Bergdahl, ”Sammanfattning”, i: Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 
1985–1986 (Linköping, 1986), s. 1. 
359 Kerstin Fridén, ”Från bårhus till bibliotek – att planera för framtiden”, i: Svenska 
biblioteksbyggnader: från förvaring till mötesplats: en festskrift till Lars Tynell, Acta bibliothecae 
regiae Stockholmiensis XLIX (Stockholm, 1989), s. 97f. 
360 Thomas Trakell, “CD-ROM och biblioteken”, Blink 1986: april, s. 96. Idem, ”Datorbaserad 
informationssökning”, Blink 1987: februari, s. 48. 
361 Lena Olsson, “Seminar on communication and user studies, Borås 1980-04-09—04-11”, LiUB-
bladet 1980: april, opag. 
362 Rudbeck (1985), s. 142. 
363 Peter Berry, ”Informationsåtervinningens historia och framtid – seminarium med Linda Smith 
1985 03 25”, Blink 1985: september, s. 214ff. 
364 R. Hjerppe, LIBLAB 1983: rapport till DFI, LiU-LIBLAB-R:7 (Linköping: Linköpings universitet, 
1984), s. 1. 
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datorer. Att ett sådant skulle få stora effekter på bibliotekens verksamhet var förstås 
givet och kunde enligt Hjerppe bland annat innebära att användaren snarare än biblio-
teken sattes i centrum.365 Ett annat LIBLAB-projekt handlade om hur hypertext och 
hypermedia skulle kunna integreras i framtida katalogsystem.366 Att bibliotek såsom 
man kände dem överhuvudtaget hade en roll att spela i framtiden var inte givet. 

Elektronisk publicering och dess konsekvenser 
Ett annat omdiskuterat ”hot” mot biblioteken var framväxten av elektroniska 
informationsresurser. Skulle en utveckling bort från det tryckta ordet innebära biblio-
tekens död? Den under 1970- och 80-talet mest inflytelserika siaren i denna debatt var 
den brittisk-amerikanske biblioteks- och informationsvetaren F. W. Lancaster, som i 
boken Toward Paperless Information Systems (1978) hade lagt fram tanken att 
elektroniska publiceringssystem med tiden skulle ersätta tryckta media. Detta skulle 
enligt honom medföra fördelar såsom snabbare åtkomst, bättre tillgång och förbätt-
rade sökmöjligheter samt utrymmesbesparingar i biblioteken.367 År 2000 skulle 
forskarna komma åt all information de behövde via terminaler enligt Lancaster. De 
vetenskapliga tidskrifterna skulle uteslutande vara elektroniska. 

En sådan utveckling skulle naturligtvis komma att påverka bibliotekens verksam-
het. Enligt ett scenario skisserat av Lancaster skulle biblioteken enbart finnas kvar som 
inrättningar för åtkomst av elektroniska resurser för dem som av en eller annan anled-
ning inte hade tillgång via egna terminaler, eller som utskriftscenter för dem som sak-
nade skrivare.368 Möjligen under inflytande av Lancasters förutsägelser, föreställde sig 
1985 Maj Klasson LiUB anno 2001 så här: 

 
LiUB har […] intensifierat sin decentraliserade profil, även om få av enheterna 
numera kallas det ganska ålderdomliga ordet bibliotek. Runt om i Ög län sitter 
personalen och arbetar i informationsnätverk med beställningsarbeten från den 
egna eller andra organisationer. Man har specialiserat sina konsulttjänster under 
de tre årtionden LiUB funnits till. Centralt i Linköping finns i praktiken bara ett 
centralt magasin för lagerhållning av tryckta och ”burkade” media, en 
sambandscentral för verksamhetens alla enheter och informationscentralen för 
marknadsföring och mottagning av kundönskemål. Kunderna sitter f ö i sina ar-
betsceller inom och utom universitetsområdet och kommunicerar med hjälp av 
datorer av en mycket sen generation med språk testade av LIBLAB.369 
 

Vissa upplevde att bibliotekarieyrket som sådant var hotat av den utveckling som måla-
des upp av Lancaster och menade att för att överhuvudtaget överleva var det tvunget 

                                                           
365 R. Hjerppe, What artificial intelligence can, could and can’t do for libraries and information 
science, LiU-LIBLAB-R:6 (Linköping: Linköpings universitet, 1983), s.11f.  
366 Lisbeth Björklund & Birgitta Olander, ”LIBLAB – nytt forskningsprogram”, Blink 1988: april, s. 
307–309. 
367 F. W. Lancaster, Toward paperless information systems (New York: Academic press, 1978), s. 48. 
Angående Lancasters inflytande, se: Gregg Sapp & Ron Gilmour, “A brief history of the future of 
academic libraries: predictions and speculations from the literature of the profession, 1975 to 2000—
part one, 1975 to 1989”, portal: libraries and the academy 2:4 (2002), s. 554. 
368 Lancaster (1978), s. 155f. 
369 [Maj Klasson], “LiUB år 2001”, Blink 1985: juni, s. 143. 



178 
 

att skifta inriktning.370 Enligt detta synsätt var det tekniken som dikterade villkoren 
för framtidens biblioteksarbete. Men det fanns också de som framhöll att bibliotekarie-
rollen var beroende av hur man själv utformade den. Bibliotekspersonalens kompetens 
lyftes fram som en central faktor för bibliotekets utveckling av bland andra Birgitta 
Bergdahl.371  

De som trodde på bibliotekarieyrkets överlevnad accepterade ändå i allmänhet att 
arbetsuppgifterna skulle komma att förändras.372 Specialisterna skulle få ge vika för 
generalisterna, enligt en uppfattning. Uppdelningen mellan inre och yttre tjänst skulle 
komma att försvinna.373 Att undervisa i elektronisk informationssökning och att vara 
med och utveckla automatisering var enligt Linda Smith, en amerikansk gästforskare 
vid LIBLAB som höll flera seminarier på LiUB i februari och mars 1985, två av biblio-
tekariernas framtida arbetsuppgifter.374 Hon förutspådde också att man alltmer skulle 
komma att betjäna användargrupper som politiker, administratörer och allmänhet. 

Enligt vissa skulle elektronisk publicering i själva verket stärka bibliotekarierna i 
deras yrkesroll.375 Kari Marklund menade att oavsett om framtidens bok kommer att 
existera i tryckt eller digital form så kommer biblioteken ha en uppgift som ett led i 
kommunikationen människor emellan. ”Om inte boken kommer att överleva, gör inte 
mänskligheten det heller”, var Marklunds prognos.376 Han spekulerade även i att 
biblioteket i framtiden ”kanske kommer att tillhandahålla terminaler i st[ället] f[ör] 
prenumerationer på tidskrifter”.377 Framtidens biblioteksservice kan få ett fokus på 
”datas korrekthet”, ”problemlösningsorganisation” och ”information brookers”, mena-
de Marklund. 

F. W. Lancaster själv hävdade att de förändrade förutsättningarna skulle leda till 
att bibliotekarieyrket omvandlades till en form av konsultverksamhet som bara var löst 
kopplad till en central organisation.378 Denna tanke har även en återklang i Maj Klas-
sons framtidsvision från 1985: 

 
Personalen är helt rörlig, var och en är sin egen företagare med eget ekonomiskt 
ansvar och endast löst länkad till LiUB:s övriga enheter. Cheferna turnerar runt 
i biblioteksvärlden och berättar om hur det var förr. De har helt övergivit sin 
övervakande roll men har en funktion som kulturbärare mellan bibliotekarie-

                                                           
370 Samuel A. Wolpert, ”Potential: reaction”, i: The On-line Revolution in Libraries, red. Allen Kent, 
Thomas J. Gavin (New York, 1978), s. 27. 
371 Birgitta Bergdahl, ”1. Sammanfattning”, i: Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 
1985–1986 (Linköping, 1986), s. 1f. 
372 Peter [Berry], “Science reference: seminarium med Linda Smith 1985 03 03”, Blink 1985: juli, s. 
172. Lasse S., “Vad gör Peter?”, Blink 1989:2, s. 58. 
373 Gregor A. Preston, ”How will automation affect cataloging staff?”, i: Beyond ”1984”: The Future of 
Library Technical Services, red. Peter Gellatly (New York, 1983), s. 131ff. 
374 Peter [Berry], ”Biblioteksutbildning i USA – seminarium med Linda Smith den 25 februari 1985”, 
Blink 1985: april, s. 100. 
375 ”Axplock ur TLS information: TLS’ höstkonferens 1985”, Blink 1986; mars, s. 63. 
376 Kari Marklund [refererad], ”Framtidens bok”, Bibliotekariesamfundet meddelar 1980:2, s. 7. 
377 Linköpings universitetsbibliotek, Minnesanteckningar från biblioteksnämndens planeringsdagar 
måndagen den 8 november 1982, s. 2. 
378 F. W. Lancaster, “Electronic publications and their implications for libraries”, i: Beyond ”1984”: 
The Future of Library Technical Services, red. Peter Gellatly (New York, 1983), s. 247. 
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generationer och möter som sådana stor popularitet och är inbokade flera år i 
förväg.379 
 

Om nu bibliotekarieyrket radikalt skulle komma att förändras kanske också yrkes-
benämningen som sådan skulle omformuleras? Förutom det ovan nämnda informa-
tion brooker var benämningar som information manager och informationsanalytiker 
två förekommande förslag som omnämndes i Blink.380   
 
Mot en bistrare ekonomi? 
En fråga som tycks ha diskuterats mer livligt under 1980-talet än tidigare var biblio-
tekens finansiering. På LiUB fick man erfara hur budgetfrågorna till stor del låg utanför 
bibliotekets möjligheter att påverka när den svenska kronan devalverades hösten 1982, 
vilket i ett slag drastiskt ökade priserna för redan beställda utländska tidskrifter och 
därmed i hög grad belastade bibliotekets mediabudget.381  

Både på LiUB och i biblioteksvärlden i stort spelar resursfrågorna nu en fram-
trädande roll. Sannolikt skulle inte heller en förbättring av de offentliga finanserna 
medföra att biblioteken tilldelades påtagligt mer resurser, lydde David C. Taylors pess-
imistiska prognos i Beyond ”1984” (1983), en antologi om framtidens bibliotek.382 
Likaledes identifierades i en artikel i Blink 1985 åtstramningar som en trend som om-
fattade många organisationer inom den offentliga sektorn, vilket befarades skulle 
kräva nedskärningar eller omstruktureringar av verksamheten.383  

På LiUB fruktade man även att kostnaderna för datorbaserade tjänster skulle öka384 
och att servicenivån skulle försämras till följd av urholkade ekonomiska resurser.385 
Det diskuterades huruvida det fanns en motsättning mellan traditionella biblioteks-
tjänster, såsom omfattande referenssamlingar, och datorbaserade litteratursökningar. 
Skulle det senare komma att ersätta det förra? Skulle biblioteken i framtiden ta betalt 
för datorbaserade tjänster, som nu slukade en allt större del av resurserna?386 
 
1990-talet 
 

Biblioteken har en viktig funktion sedan tusentals år att samla och förmedla in-
formation och kommer att ha det även i framtiden.387 

            Anonym biblioteksanvändare vid LiUB (1995) 

                                                           
379 Klasson (1985), s. 143. 
380 Inger [Melin] & Thomas [Trakell], “Dokumentalistkursen våren 1984”, Blink 1984: september, s. 
12. Karin Hedlin, ”TLS årsmöte/vårkonferens 1986”, Blink 1986: maj–juni, s. 112. 
381 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1982–1983, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 39 (Linköping, 1983), s. 4. 
382 David C. Taylor, ”The library future: computers”, i: Beyond ”1984”: The Future of Library 
Technical Services, red. Peter Gellatly (New York, 1983), s. 86f. 
383 Christina [Brage], ”Några tankar om organisationers effektivitetsbegrepp, beslutsstrukturer, 
delegeringsansvar och handlande i krissituationer”, Blink 1985: november, s. 257. 
384 Birgitta O[lander]., ”Elektronisk publicering i USA”, Blink 1984: juni, s. 8. 
385 Universitetsbiblioteket i Linköping, Verksamhetsberättelse 1988–1989 (Linköping, 1989), s. 16. 
386 Peter [Berry], “Science reference: seminarium med Linda Smith 1985 03 03”, Blink 1985: juli, s. 
171. 
387 Feldt (1995), s. 13. 
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I en analys av den svenska biblioteksdebattens framtidsperspektiv kring 1990 framhöll 
Staffan Parnell i ett bidrag i Biblioteken och framtiden (1991) att den var fattig på ”kon-
kreta, explicita och övergripande framtidsscenarier”.388 I en intervjustudie publicerad 
1992 utförd av Birgitta Olander och Peter Berry om ett antal överbibliotekariers 
framtidsperspektiv konstaterades att ”det rådde ganska stor enighet att inga stora för-
ändringar kommer att ske under de närmaste 5–10 åren”.389  

Man kan fundera över varför denna försiktighet i framtidsvisionerna börjar infinna 
sig omkring 1990 då, som vi sett, många visioner från 1970- och 1980-talen istället 
hade framhållit att biblioteken stod inför genomgripande förändringar. 
 
Biblioteket som mötesplats 
På LiUB fortsatte man under 1990-talet precis som under det föregående decenniet att 
understryka vikten av att förbereda sig för framtiden. En större utredning om den 
framtida biblioteksverksamheten vid Linköpings universitet tillsattes av rektor under 
dåvarande överbibliotekarie Christer Knuthammars ledning 1993.390 Som en del i 
denna utfördes en intervjustudie av den externa utredaren Ingrid Feldt, bibliotekarie 
vid Stockholms universitetsbibliotek. Framtidsfrågor och prognoser för forsknings-
biblioteken var fortsatt under diskussion i Blink, inte minst i de konferensrapporter 
som kontinuerligt publicerades där. Precis som tidigare hölls i synnerhet ett nära öga 
på den senaste IT-utvecklingen. Inte minst internet blev från mitten av 1990-talet åter-
kommande uppmärksammat som ett nytt betydelsefullt fenomen.391 

I kontrast till visionen om det elektroniska biblioteket, som hade fungerat både som 
utopi och som dystopi ända sedan F. W. Lancasters förutsägelser på 1970-talet, fram-
fördes under 1990-talet alltmer frekvent ståndpunkten att biblioteken under över-
skådlig tid skulle domineras av fysiska samlingar.392 Inte heller biblioteksanvändarna 
visade sig villiga att rakt av acceptera tankarna om ett elektroniskt bibliotek på bekost-
nad av ett fysiskt. I Ingrid Feldts intervjustudie med LiU-studenter och personal sade 
sig många inte kunna tänka sig att byta ut tryckta tidskrifter mot elektroniska. Sam-
tidigt som både användare och bibliotekspersonal uttryckligen ville behålla tryckta 
samlingar spåddes också en utveckling där alltfler tidskrifter och andra publikationer 
enbart skulle ges ut i elektronisk form.393  

Att det fysiska biblioteket nu blir mer synligt i biblioteksdebatten beror rimligen på 
att det tidigare tagits för självklarhet och därmed inte ansågs behöva diskuteras. Det är 
först när elektroniska bibliotek börjar bli en mer konkret skönjbar möjlighet och inte 

                                                           
388 Staffan Parnell, ”Bibliotekens framtid: intryck från den svenska biblioteksdebatten”, i: Biblioteken 
och framtiden: framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, red. Romulo Enmark (Göteborg, 1991), s. 
171. 
389 Birgitta Olander & Peter Berry, ”Framtidens bibliotek på låntagarnas villkor”, i: Biblioteket som 
serviceföretag: kunden i centrum, red. Barbro Blomberg (Stockholm, 1992), s. 105. 
390 Christer Knuthammar, ”Biblioteksutredningen” – lägesrapport 15 april 1994. 
391 Bo Jernberg, ”Nytt på Internet”, Blink 1995:4, s. 65. Christer Knuthammar, ”På tröskeln till det nya 
året”, Blink 1995:1, s. 4. 
392 Christer Knuthammar, “Studiebesök i västerled”, Blink 1995:4, s. 64. ”Biblioteksutredningen”, 
Blink 1995:4, s. 67.  
393 Feldt (1995), s. 3f. 
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bara en avlägsen vision som bibliotekets betydelse som fysisk plats blir en angelägen 
fråga att diskutera.  

Hur föreställde man sig då att denna roll skulle komma att se ut? En återkommande 
tanke gick ut på att universitetsbiblioteken i högre utsträckning skulle fungera som 
mötesplatser. Vid Linköpings universitet hade denna vision en förespråkare i rektor 
Anders Flodström. I egenskap av tillträdande LiU-rektor höll han ett föredrag vid 
Svenska bibliotekariesamfundets årsmöte i maj 1995 där han förutsåg hur biblioteken 
skulle förändras från ”förvaringsplatser till informationscentra”.394 Däremot trodde 
han inte på idén att de skulle få en roll som allmänna studieplatser.  

Tanken att utveckla biblioteken till mötesplatser framfördes även i Blink.395 Ett för-
slag var att man skulle ha torgen som förebild.396 I intervjustudien från 1994–1995 var 
det vissa som efterlyste biblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet där 
evenemang som utställningar, föredrag och filmvisningar kunde äga rum.397 Biblio-
teket skulle kunna fungera som en social kontaktyta för lärare och studenter. 
 
Bibliotekarien som kvalitetsgranskare 
Liksom under tidigare decennier spekulerade man under 1990-talet i hur bibliotekarie-
rollen skulle komma att förändras, men även på denna punkt föreställde man sig i 
allmänhet inte några radikala förändringar under den närmaste framtiden.398 Enligt 
en konferensrapport i Blink där Derek Law från King’s College Library, University of 
London, citerades skulle de grundläggande arbetsuppgifterna förbli desamma, nämlig-
en kunskapsorganisation, kvalitetssäkring och användarundervisning.399  

I ljuset av den ökande elektroniska publiceringen och användningen av internet 
rapporterades om en oro bland forskare över risken för bristande kvalitetsgranskning 
av information.400 Kvalitetskontroll bedömdes därför bli en allt viktigare uppgift för 
bibliotekarier.401 Också med en ökad risk för ”information overload” skulle det bli 
bibliotekariens roll att fungera som ”räddaren i nöden” enligt en konferensrapport 
publicerad i Blink 1995.402 Bibliotekets referensservice spåddes förändras som en följd 
av den snabba IT-utvecklingen. En viktig uppgift för framtidens bibliotekarier skulle 
bli att ge kvalificerad referensservice i den ökande floran av publiceringskanaler.403 
Enligt en prognos skulle tillgången till effektivare söksystem komma att leda till ökad 
användning av bibliotekets referenssamlingar.404 

Dessa förändringar skulle också ställa nya krav på bibliotekariers kompetenser. 
Bibliotekariekåren måste stärka både sin IT-kompetens och sin ämneskompetens, för 
att återgå till den tidigare citerade Anders Flodström. Likaså måste samarbetet mellan 
                                                           
394 Lars Svensson, ”Svenska bibliotekariesamfundets årsmöte i Linköping, 4–5 maj 1995”, Blink 
1995:5, s. 78. 
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bibliotekarier och forskare fördjupas. ”Framtidens bibliotekarie är […] till exempel 
civilingenjör eller pedagog med vidareutbildning i informationshantering”, trodde 
Flodström.405 I informationstekniken såg han nyckeln till att bibliotekariekåren skulle 
kunna höja sin professionella status, men det var viktigt att gripa tillfället innan någon 
annan hann göra det, menade han.  

Likaså framhölls i flera sammanhang betydelsen av samarbete med andra yrkes-
grupper som tekniker och informatörer.406 Personkännedom och kontaktnät troddes 
bli allt viktigare för att kunna tillgodose användarnas informationsbehov. Juridisk 
kompetens på biblioteken efterlystes som ett svar på allt mer komplicerade frågeställ-
ningar kring upphovsrätt.407 Agent, konsult och informationsmäklare var nu gångbara 
benämningar på framtidens bibliotekarie, det sistnämnda ett begrepp som betonade 
vikten av att ”ingå i nätverk och finnas med ute på mötesplatser”.408 

 
En vision för år 2000 
Precis som under det föregående decenniet framhölls under 1990-talet vikten av att 
diskutera framtiden. Det främsta uttrycket för detta är den ovan omnämnda ut-
redningen om LiUB:s framtida funktion vid universitetet, vars slutrapport lades fram 
1995. Som en del av denna formulerades en samlad vision över bibliotekets tjänster år 
2000, av vilken här följer några utdrag: 
 

• För mer omfattande referenstjänst finns möjlighet att beställa tid hos en bibliotekarie. 
• Låntagaren registrerar själv sina lån vid en utlåningsstation. 
• Universitetets forskare och lärare tar aktiv del i samlingarnas uppbyggnad. 
• Katalogen är sökbar över universitetsdatanätet. 
• Alla studenter får undervisning i informationssökning. 
• Bibliotekarier kan ingå i forskargrupper för kortare eller längre perioder för att bidraga 

med sin professionella kompetens. 
• Biblioteket arrangerar regelbundet utställningar och seminarier […]. 
• Biblioteket har ett samordnande ansvar för den elektroniska publiceringen vid univer-

sitetet. 
• Vid biblioteket finns bibliotekarier med särskild kompetens beträffande upphovsrätts-

frågor. 
• Hela eller delar av biblioteket är öppet dygnet runt.409 

 
Flera av dessa visioner kom också mycket riktigt att bli verklighet, såsom möjligheten 
att boka en bibliotekarie, låneautomater och att elektronisk publicering nu hanteras av 
en avdelning på biblioteket. Andra kan sägas kvarstå som ännu inte infriade förvänt-
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ningar: att alla studenter ska få undervisning i 
informationssökning och dygnet-runt-öppet på 
biblioteket.  

Att LiUB nu valde att formulera en samlad vision 
kring sina tjänster kan i sig ses som ett tecken i tid-
en. Som helhet får man ändå instämma med Parnell 
och Olander/Berry om att framtidsbilderna fram-
står som något försiktigare under 1990-talet än 
tidigare, inte minst ställda i relation till de LIBRIS-
relaterade teknikvisionerna på 1970-talet och de 
dystopiska visionerna publicerade i Blink på 1980-
talet. Tidsperspektivet för 1990-talets framtids-
visioner sträckte sig i regel inte längre fram än till 
sekelskiftet 2000, samma hållpunkt som ofta ut-
gjort fokus för 1980-talets visioner.   

Under 1990-talet hördes också en högljudd kri-
tik mot den hittillsvarande framtidsdiskussionen, 
både i den svenska och i den internationella 
biblioteksdebatten.410 På svensk mark tillhörde 

Romulo Enmark de kritiker som tonade ner bilden av bibliotekarieyrket som statt i en 
total omvandling. Utvecklingen inom biblioteksvärlden gick inte så snabbt som man 
gärna föreställde sig, enligt Enmark (1992). Många av de visioner som målades upp om 
framtiden menade han många gånger präglades av ”önsketänkande/övertolkning och 
bristande bevisföring”.411 Enmark ansåg att ”det finns ingen anledning att tro att imple-
menterandet av idag kända hjälpmedel på djupet kommer att förändra yrkets karaktär 
under de närmaste tio åren”.412 
 
”En nödvändig utblick mot framtiden” 
Avsikten med den här genomgången har inte varit att ur ett privilegierat efterhands-
perspektiv bedöma riktigheten i olika framtidsvisioner ur det förgångna. Syftet har 
istället varit att ge en karaktäristik över framtidsdiskussionen under tre decennier.  

Under 1970-talet drevs diskussionen om framtiden vid LiUB i hög grad av teknik-
relaterade visioner. Den tekniska utvecklingen överlag kunde uppfattas både som ett 
löfte och som ett hot, men det var huvudsakligen en optimistisk anda som dominerade 
på LiUB, främst i form av förhoppningar kring LIBRIS fortsatta utveckling. Ledning 
och personal vid LiUB uppfattade att man låg i framkant inte bara när det gällde 
teknikanvändning utan också beträffande användarundervisning och detta ingav själv-
förtroende och tillförsikt inför framtiden. 

Några nyckelord hämtade ur 70-talets framtidsdiskussion är ADB, rationalisering, 
rutiner och funktioner.  
                                                           
410 Ett exempel ur den internationella litteraturen var Future Libraries: dreams, madness, &reality 
(Chicago: American Library Association, 1995) av Walt Crawford och Michael Gorman. 
411 Romulo Enmark, ”De nordiska forskningsbiblioteken och framtiden”, i: Biblioteken och framtiden 
Bok 2, red. Lars Seldén (Göteborg, 1992), s. 260. 
412 Enmark (1992), s. 263. 

Figur 15 Utlåningsautomater, en vision från 
1990-talet som snart blev verklighet. Foto: 
Peter Karlsson. 

Bild 69 Utlåningsautomater, en vision från 
1990-talet som snart blev verklighet.  

Foto: Peter Karlsson. 
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Under 1980-talet sökte bibliotekets ledning aktivt få till stånd en livligare framtids-
diskussion, vilket kan tolkas som att man upplevde ett behov av vitalisering inom detta 
område. Frågorna handlade inte bara om vad framtiden konkret skulle komma att 
innebära utan också varför det var viktigt att förhålla sig till den. Det kan dock inte 
uteslutas att formerna för den interna diskussionen på LiUB kan ha bidragit till detta 
perspektivskifte, liksom inverkat på vilka framtidsbilder som framträder i källorna. 
Medan formuleringen av bibliotekets visioner på 1970-talet främst var ett privilegium 
för överbibliotekarien, deltog nu en större del av personalstyrkan i den och det fanns 
ett etablerat forum där en mer genomgripande diskussion kunde föras i form av en 
ambitiöst upplagd personaltidning.   

I jämförelse med 1970-talets teknikoptimism framstår flera av 1980-talets 
framtidsvisioner som betydligt mer dissonanta. Uttryckta farhågor kring urholkade 
resurser och bibliotekarieyrkets förändring pekar på att personalen på LiUB nu börja-
de uppleva en större osäkerhet inför framtiden. Ökad fokus ligger nu på personal och 
användare snarare än på teknik och arbetsrutiner, och överlag framstår inte 
diskussionerna som fullt lika deterministiskt laddade som de hade tenderat vara under 
1970-talet. På ett tydligare sätt än tidigare lyftes under 1980-talet personalens möjlig-
heter att vara med och påverka utvecklingen fram. Vikten av att formulera positiva 
visioner framhölls som betydelsefull. En i flera fall mera uttalad pessimism sam-
existerar alltså med det man såg som ett större handlingsutrymme.   

Några nyckelord ur 1980-talets framtidsdiskussion är kundanpassning, visioner 
och information i olika kombinationer, såsom informationssamhälle, informations-
behandling och informationsservice. 

Framtiden bibehåller sin status som betydelsefull fråga på 1990-talet, även om de 
framtidsbilder som presenteras nu tycks något mer försiktiga och kortsiktiga jämfört 
med dem som framförts på 1970- och 80-talen. Många av de tankar som formulerades 
på 1990-talet gick ut på att biblioteken skulle fortsätta att fylla ungefär samma funktion 
som tidigare. Genomgående nöjde man sig med ett kortare framförhållnings-
perspektiv, då sekelskiftet 2000 i stor utsträckning fortsatte vara den hållpunkt man 
blickade fram emot precis som det hade varit ett decennium tidigare. Att ett millennie-
skifte blir en hållpunkt för framtidsvisioner är dock inte särskilt anmärkningsvärt.  

Skillnaden beror knappast på att den tekniska utvecklingen gick långsammare un-
der 1990-talet än vad den gjort under de två föregående decennierna. Bland annat var 
det nu som internet slog igenom och drastiskt förändrade förutsättningarna för biblio-
tekens verksamhet. En rimlig tolkning är därför att man sökte trygghet i det invanda i 
en tid av snabba förändringar, men också aktivt ville påverka eller ta kontroll över ut-
vecklingen.413 Och då låg det närliggande och konkreta närmast till hands. Man kan 
också säga att visionsarbetet erhöll en mer instrumentell funktion och i högre utsträck-
ning antog formen av planering. 

                                                           
413 Christer Bjurwill, Framtidsföreställningar: analys och tolkning av 900 elevers uppsatser och 
semantiska skattningar. Diss. (Malmö, 1986), s. 10. Parnell, s. 206. Niklas Lundblad, Fönster mot 
framtiden: då, nu och sedan – framtidsforskarnas bild av framtiden (Uppsala: Uppsala publishing 
house, 2000), s. 17. 



185 
 

Nätverk, mötesplats och kvalitet i olika kombinationer, såsom kvalitetssäkring och 
kvalitetsgranskning kan lyftas fram som några nyckelord ur 1990-talets framtids-
diskussion. 

Avslutningsvis kan konstateras att det i källmaterialet stundom har varit svårt att 
dra en tydlig gräns mellan föreställningar, åsikter och tankar av mer lokal karaktär och 
sådana som har präglat biblioteksvärlden i stort. Inte heller går det alla gånger att skilja 
på önskade och enbart återrapporterade framtidsvisioner. I mångt och mycket är för-
stås framtidsdiskussionen vid LiUB en spegel för den som förts inom biblioteksvärlden 
på nationell och internationell nivå. Ändå går det att ana en koppling mellan den lokala 
diskussionen och LiUB:s organisatoriska utveckling.  

Som ungt bibliotek mitt inne i en uppbyggnadsfas var det på 1970-talet naturligt att 
för dess ledning och personal se med tillförsikt på framtiden. Man positionerade sig i 
framkant i teknologiskt och organisatoriskt avseende, vilket ingöt självförtroende. 
Automatisering och datorisering var från början inbyggda komponenter i LiUB:s 
organisationsmodell, och dessa hörde otvetydigt framtiden till. Framtiden blev därmed 
nära knuten till LiUB:s identitet som ett bibliotek i takt med tiden. Att denna självbild 
blir mer nedtonad vartefter organisationen mognar är måhända en naturlig utveckling, 
även om den åtminstone delvis lever kvar ännu idag.  

Att peka ut en entydig bild av bibliotekens framtid vid en given tidpunkt låter sig 
dock inte göras. Det har i denna nog alltid funnits drag av ambivalens, i större eller 
mindre utsträckning. I alla diskussioner om vad som komma skall konfronteras vi med 
en ofrånkomlig paradox. Birgitta Bergdahl pekade ut denna 1986, då hon talade om 
”en nödvändig utblick mot framtiden” och framhöll vikten av att hålla kursen mot 
framtiden, ”hur svårt det än kan verka att bedöma den troliga utvecklingen”.414 

  

                                                           
414 Birgitta Bergdahl, ”Två veckor på kurs med ’Datorn i biblioteket’”, Blink 1985: mars, s. 82. 
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Röster från LiUB 

 
De som bäst kan beskriva hur det är, och har varit, att arbeta på Linköpings 
universitetsbibliotek (LiUB) är bibliotekets personal. Följande minnesbilder är hämta-
de från intervjuer genomförda under åren 2013–2018 med anställda och tidigare an-
ställda vid LiUB. I dessa intervjuer återkommer en rad teman och bilder som skildrar 
biblioteket som arbetsplats. Olika typer av förändringar av arbetet har varit det kanske 
mest återkommande temat. Fastän detta bara är ett selektivt urval utgör minnes-
bilderna sammantaget en sorts mikrohistorik ur de anställdas perspektiv. 
 
”Det är kontakterna som är slående” 
I dagsläget består Linköpings universitetsbibliotek av fyra fysiska bibliotek: Valla-
biblioteket och Medicinska biblioteket i Linköping, Campus Norrköpings bibliotek i 
Norrköping samt Byggmästare John Mattsons bibliotek på LiU Malmstens på Lidingö. 
Man kan alltså tala om campusbibliotek snarare än de kvartersbibliotek, lokaliserade i 
nära anslutning till universitetets institutioner, som historiskt sett karaktäriserat 
biblioteksorganisationen vid LiU. 

Hur skilde sig då arbetet vid kvartersbiblioteken jämfört med arbetet vid dagens 
bibliotek? En närmare kontakt med bibliotekets användare har flera intervjuade med 
erfarenhet från kvartersbiblioteken framhållit som den största skillnaden.  

Per Eriksson om tiden på Kvartersbibliotek A: 
–Det är kontakterna som är slående och det som man minns starkast tycker jag. Att 
man hade daglig kontakt med så många av de som var våra användare. Man blev ju 
väldigt specialiserad. Om man jämför när man sitter i disken några timmar i veckan 
här på HumSam-biblioteket kan det aldrig bli på samma sätt. Man fick en känsla för 
vad de höll på med och vad de ville ha. (Per Eriksson) 

En närmare relation till övrig universitetspersonal är en annan återkommande 
minnesbild från flera kvartersbibliotek, till exempel denna från Lärarhögskolan där 
bibliotekspersonal, lärare och annan institutionspersonal delade fikarum: 
–Det som var positivt, tyckte jag, var att när man gick ner och fikade var det före-
trädare för alla olika ämnen där: det var svensklärare, det var engelsklärare, det var 
matematiker, det var fysiker och metodiklektorer. Alla satt vi och fikade i ett gammel-
dags, jättefint rum. Det blev en naturlig kontakt på något sätt som saknades när man 
kom hit till Valla. (Lena Hansen Trakell) 

Biblioteket vid den multidisciplinära institutionen för Tema fanns från starten 
omkring 1980 i lokaler på Platensgatan, mellan 1987 och 1998 i Tema-huset på 
Campus Valla. Bibliotekets personal arbetade i ständigt nära kontakt med forskare och 
övrig personal på institutionen. Christina Brage förklarar att man som Tema-
bibliotekarie fick fungera i flera olika roller: bibliotekarie, kurator och ”mamma” var 
några av dem. Som bibliotekarie var man på många sätt en del av institutionens sociala 
liv och kunde även få fungera i en terapeutisk roll: 
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–Doktorander kom till biblioteket för att de ville prata om sina projekt och sina 
avhandlingsmanus bara för att få någon sorts bekräftelse att man var på rätt väg. 
Det fanns inte så mycket vi kunde bistå med mer än att lyssna.  

Men man kunde också få väldigt specifika referensfrågor:  
–Den svåraste sökningen jag någonsin haft gällde frågeställningen: ”kan ormar 
drömma?”. Jag tror jag hittade en artikel till slut. (Christina Brage) 
 Rosmari Malmgård berättar hur hon fick ägna en dag före julafton med att beställa 
fjärrlån tillsammans med en av professorerna vid Tema. I takt med att biblioteken runt 
om i landet ett efter ett kopplade ner, blev beställningsmöjligheterna allt mer begräns-
ade. När till sist även Handelshögskolans bibliotek i Stockholm stängde insåg även pro-
fessorn att det var dags att gå hem och fira jul.  
–Så arbetssättet var ett helt annat på den tiden och det var samtidigt väldigt roligt. 
(Rosmari Malmgård)  

Men även om den nära kontakten med användarna innebar att service i hög grad 
kunde anpassas efter rådande behov, var arbetsbelastningen på vissa kvartersbibliotek 
hög. Och med en begränsad personalstyrka var det ibland svårt att få bemanningen att 
gå ihop, vilket inte minst gällde kvartersbiblioteken inom utbildningssektorn: 
–Det fanns en tid då vi hade svårt att bemanna alla biblioteken inom U-sektorn. Vi 
hade då ISL, LB, BV och NB i Norrköping. Det kunde vara så att vi fick ringa 
varandra på morgonen, vi som jobbade på de här biblioteken, och försöka fördela 
om, om någon var sjuk. För i Norrköping satt också en ensambibliotekarie. Då kunde 
någon få åka iväg till Norrköping och vi andra fick försöka täcka upp resten. (Char-
lotte Kroon) 

Ibland fick god anda i arbetsgruppen kompensera för en bristfällig arbetsmiljö. På 
Kvartersbibliotek A hade personalen sina arbetsplatser ute i biblioteket bland plugg-
ande studenter. Inredningen var i stora delar provisorisk med bland annat liggande 
bokhyllor som fick fungera som lånedisk. Lokalen saknade inledningsvis inflöde av 
dagsljus. Taket läckte, och när det regnade bildades pölar i bibliotekslokalen: 
–Det var en kille som kom in på kryckor och hamnade mitt i en vattenpöl och höll på 
att bryta det andra benet. Jag blev så väldigt upprörd, så jag tog sparkcykeln och 
cyklade ner och hämtade upp någon gubbe och sa: ”Nu får ni faktiskt komma upp och 
titta. Det kan inte få vara så här!” Det visade sig då att det var en massa med vatten 
där nere också och när vi skulle gå sätter han sig i en vattenpöl. (Christina Brage)  
 Även om modellen med kvartersbibliotek ur ett användarperspektiv hade flera för-
delar kom man i Linköping successivt att frångå den. Med tiden har verksamheten 
kommit att koncentreras till ett färre antal enheter. Kanske är detta en anpassning till 
hur verksamheten på ett modernt forskningsbibliotek har utvecklats? Så tolkar Rolf 
Ennerberg, tidigare föreståndare på Lärarutbildningsbiblioteket (LB) och lånechef på 
HumSam-biblioteket, utvecklingen: 
–På ett mindre bibliotek kommer man studenter och lärare närmare, vi fikade ihop i 
lärarrummet och träffades i korridorerna. Det skapades bra kontakter på ett enkelt 
sätt. Sedan fanns det ju saker som inte blir lika bra på ett litet bibliotek. Viss sårbar-
het, som vid sjukfrånvaro, avståndet till Valla där ofta möten och kurser och andra 
sammankomster hölls, därmed ibland svårt att få ihop personalgruppen. Jag får väl 
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ändå påstå att jag för egen del inte kände större saknad av LB efter flytten till HB. 
Det är nog svårt för en organisation att ha så många små bibliotek, det blir för 
resurskrävande. (Rolf Ennerberg) 
 
”Det här är inget depåbibliotek” 
När Linköpings högskolas bibliotek inrättades 1969 kunde det inte med undantag för 
ett mindre bok- och tidskriftsbestånd vid bland annat universitetsfilialen grundas på 
några befintliga samlingar. Målet blev istället att bygga upp ett bruksbibliotek som 
motsvarade forskningens och undervisningens omedelbara behov. Det skulle inte få 
forskningsbibliotekets traditionella bevaranderoll:  
–Den insikten har väl alltid funnits, ungefär: det här är inget depåbibliotek. Vi har 
inget ansvar att samla på det här för evigheten. Det är väl en tanke som gått in mer 
och mer, att vi ska ha den samling som tjänar våra användare nu. Vi behöver inte 
spara. Behöver vi någonting, uppstår det ett behov, då fyller vi det då. (Axel Tider-
man) 

Till en början innebar de begränsade samlingarna att man förlitade sig mycket på 
att fjärrlåna in böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek. En del behov kunde 
också tillfredsställas genom att hänvisa låntagarna till andra biblioteksresurser i Lin-
köping, främst Stifts- och landsbiblioteket. På längre sikt kunde man dock även vid 
LiUB bygga upp samlingarna bland annat med hjälp av sin status som pliktbibliotek 
från 1979. Frågan om samlingarnas uppbyggnad har dock genom åren dryftats med 
olika uppfattningar bland såväl personal som användare. Innebär den rådande modell-
en att man inte blivit tillräckligt självförsörjande? 
–Jag tycker nog att det var en nackdel att man gjorde så som man gjorde i Linköping. 
Jag tycker nog att man skulle ha kunnat samla mer. Det hade ju varit väldigt illa om 
man inte hade haft Stiftsbibliotekets samlingar här i Linköping, för det är ju det som 
har räddat oss, att vi har kunnat hänvisa låntagare dit för det gamla materialet. 
(Carita Backman) 

Ibland har det också varit svårt att förutse framtida behov. När nya utbildningar 
tillkommit vid LiU har de befintliga samlingarna inte alltid kunnat motsvara behoven: 
–Det sparades ju relativt lite, märkligt nog, vilket vi har fått betala för idag, när vi 
exempelvis har en juristutbildning vi inte hade tidigare. Vi har i princip inte sparat 
nån juridisk litteratur från 70- och 80-talet. Vilket innebär att vi får låna in. Student-
erna jämför ofta hur en lag har utvecklats. Då har vi haft alla upplagor en gång i 
tiden men slängt dem och bara behållit de senaste upplagorna. (Lars Griberg) 

Från 1979 kunde leveranserna av svensktryck ersätta en del av inköpen. Det var 
dock inte helt enkelt att alla gånger bestämma vad som skulle tas in och på vilket av de 
många kvartersbiblioteken en viss titel skulle placeras, vilket kunde ge upphov till 
oenigheter:  
–Då bevakade man verkligen pliktleveranserna och blev irriterad om man inte fick 
det man tyckte att man borde ha. Det var ju många bibliotek. Om man tänker på 
utbildningssektorn så var det ju då tre bibliotek som egentligen hade samma behov. 
Vem skulle då få plikten? Så det var både att man stred om materialet och även att 
man hade synpunkter på vad andra kvartersbibliotek tog in. (Ann Dagnell)  
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”Det var mycket mer pappersskyfflande förr” 
Liksom när det gäller de flesta arbetsplatser har arbetet vid LiUB genomgått betydande 
förändringar, inte minst när det handlar om automatisering och tekniska hjälpmedel. 
Flera intervjuade har lyft fram den tidigare närmast oändliga hanteringen av kvitton, 
fakturor, fjärrlånebeställningar och katalogkort. I slutet av 1980-talet var det fort-
farande blanketter som skulle skrivas vid varje utlån:   

–Vi hade en jättestor låda med kvitton på allt som var utlånat. 
Det var en bunt som varje morgon skulle sorteras: A, B, C, D, E, 
F… Där var man ju tvungen att vara noggrann! Man skulle 
skicka revisionskrav då låntagaren haft boken så länge att vi 
antingen ville att de skulle tala om att de hade den eller lämna 
tillbaka den. Och man fick aldrig något svar på de där jädra 
kraven! Man hade inte samma koll på lånen då, onekligen. Och 
inte koll på låntagarna heller. (Ingmarie Malmberg) 

Innan e-tidskrifterna hade slagit igenom omkring sekelskiftet 
2000 ägnades varje dag avsevärd tid åt mottagning och regi-
strering av tidskriftshäften: 
–Först tog det någon timma för fyra personer att öppna och sor-
tera posten på morgonen. Sedan skulle man registrera tid-
skrifterna. Jag hade de utländska tidskrifterna från J till Ö att 
registrera. Det tog till efter lunch någon gång, åtminstone. Se-

dan skulle det registreras fakturor och reklamationer. Allt fördes på kort enligt väl-
digt noggranna system. Det var också väldigt noga att hålla ordning på adress-
etiketterna på tidskrifterna, så att man var säker på att de hade kommit rätt. Man 
fick inte slänga emballagen förrän man satt och registrerade, så att man skulle se att 
det var rätt. (Eva-Lisa Holm Granath) 

På 1970- och 80-talens bibliotek var kortkataloger ett självklart inslag. Dessa 
krävde både ett stort underhållsarbete från personalens sida och tålamod för de 
användare som skulle söka i dem. Avsevärd tid ägnades åt stoppandet av nya katalog-
kort och kontrollerna var rigorösa: 
–När jag började som ny bibliotekarie 1987 så fick jag inte stoppa ner korten. Man 
stoppade in ett kort med bokens titel, ett kort med bokens författare och sedan ett 
ämneskort. Det var alltså minst tre kort för varje bok. Men man fick bara stoppa ner 
det till hälften eftersom det alltid skulle kollas. Sedan kom en senior bibliotekarie och 
tittade att jag hade gjort rätt, för stoppade man fel så gick ju inte kortet att hitta. 
(Bernt Håkansson) 

Under åren har en utveckling mot ökad datorisering dock skett inom alla delar av 
bibliotekets verksamhet, inte minst när det handlar om informationssökning och låne-
hantering. Men även rent administrativa sysslor har förändrats. Eftersom biblioteket 
köper in åtskilliga böcker, tidskrifter och tjänster från olika leverantörer har faktura-
hanteringen alltid varit omfattande. Denna hantering är idag till stora delar digital och 
administreras i ett särskilt ekonomisystem gemensamt för hela universitetet. 

Figur 16 Ingmarie 
Malmberg. Foto: Peter 
Karlsson. 

Bild 70 Ingmarie Malmberg. 
Foto: Peter Karlsson. 
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Annat var det förr: 
–Det var mycket mer pappersskyfflande förr. Jag tror att det var 2006 då LiU gick 
över till elektronisk hantering av svenska leverantörsfakturor och i oktober 2012 
när det gäller de utländska. Innan dess skickades pappersfakturan runt i postfacken 
för kontering och attestering innan den bokfördes. (Pernilla Martinsson) 

Andra faktorer 
har också påverkat 
fakturahanteringens 
omfattning, exempel-
vis avtalen rörande 
fjärrlånekopior av ar-
tiklar:  

–Under en period 
minskade fakture-
ringen av artikel-
kopior då vi hade ett 
frihandelsavtal med 
de andra stora 
biblioteken och inte 
skickade fjärrlåne-
kostnaderna fram 
och tillbaka mellan 
oss. Men det upphörde på grund av obalans, då vissa bibliotek fick leverera mycket 
fler kopior än andra. Så mitt jobb har förändrats mycket sedan jag började 1996, 
både när det gäller mängden fakturor att hantera och hur denna hantering har gått 
till. (Pernilla Martinsson) 

Även kravhanteringen är en verksamhet som blivit alltmer automatiserad och 
systematiserad: 
–Det var en väldigt komplicerad process tidigare och den krävde väldigt mycket ar-
bete. Det tog väldigt lång tid från att det boken skulle kommit tillbaks till det man fick 
en faktura på den. Det var inte särskilt verkningsfullt heller för de som stod i kö och 
väntade. (Klas Blomberg) 
 Längre tillbaka kunde kravhanteringen också vara mer handfast: 
–När jag började 1987 kunde det hända att man gick in och hämtade böckerna på 
forskarnas tjänsterum. Jag vet inte om man hade rätt att göra det, men det gjorde vi 
ju. Så talade vi om att vi har nu tagit tillbaka den här boken, för vi har fyra personer 
i kö på den. (Ingmarie Malmberg) 

Med hjälp av data ur den lokala katalogen har kravhanteringen kunnat automati-
seras i högre grad. Kravhanterarna har också eftersträvat att göra den mindre person-
beroende och mer enhetlig för hela LiUB. Rutinerna ska inte skilja sig åt beroende på 
vilket av LiU:s bibliotek man lånar vid.  

Ett annat område där datoriseringen har inneburit stora rationaliseringar gäller 
olika typer av beställningar, till exempel av fjärrlån: 

Bild 71 Bernt Håkansson på sitt tjänsterum på TekNat-biblioteket 2011.  
Foto: Peter Karlsson. 
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–Numera gör man ju alla fjärrlånebeställningar i datorn, i SAGA-systemet. Det 
fanns ju inte då, utan då var det bara lappar. Så skulle man försöka tyda vad folk 
skrivit. Det var inte lätt, det tog tid ibland. Man fick gissa och man fick leta mer. Nu 
är det mer rationaliserat, det är enklare och roligare. Det har hänt väldigt mycket på 
det tekniska området genom åren. (Evy Boström Ohlsson)  
 Dagens låneautomater och återlämningsmaskiner gör att låntagarna i stor utsträck-
ning sköter dessa rutiner själva utan kontakt med bibliotekets personal. Med internet, 
e-post och möjligheten att chatta med en bibliotekarie har låntagarnas sätt att 
kommunicera med biblioteket förändrats. Tidigare skedde en stor del av kommuni-
kationen mellan låntagare och bibliotek via telefon med resultatet att biblioteket hade 
stora svårigheter att hinna svara på alla samtal. 

Nivån på den service biblioteket ska erbjuda sina användare, exempelvis i referens-
arbetet, är ett ämne som återkommande har diskuterats internt. ”Hjälp till självhjälp” 
har alltid varit grundprincipen vid LiUB, även om den tillämpats på olika sätt genom 
åren:  
–Under en period var vi hårdare på att tillämpa principen hjälp till självhjälp. Det 
var för hårt enligt mitt sätt att se det. Många tyckte att vi var ovänliga och ohjälp-
samma. Det hjälpte inte att man försökte vara pedagogisk och visa, de tyckte att de 
inte fick någon hjälp på biblioteket. Det mildrades ju sedan, tack och lov. Om man 
visar lite grann så inser de sedan att det är mycket enklare att göra det själv. Det är 
ganska längesedan det mildrades, men det höll på ganska länge och det var ganska 
mycket diskussioner bland bibliotekarierna. Det fanns de som höll benhårt på det här 
och de som tyckte att man skulle ha en lite mildare metod. (Ingmarie Malmberg)   

 
”Då började jag fundera på vad vi hade för framtid” 
Under 1990-talet började framväxten av elektroniska media på allvar att påverka 
forskningsbibliotekens verksamhet. Många började fråga sig om de nya publicerings-
kanalerna skulle göra biblioteket överflödigt i framtiden. Farhågan som hade funnits 
sedan länge inom biblioteksvärlden blev nu ännu mer aktuell: 
–Jag kommer ihåg att jag blev väldigt orolig – det måste ha varit runt 1993 – då 
man började prata om elektroniska tidskrifter. Då började jag fundera på vad vi hade 
för framtid överhuvudtaget. För det var min bild av KA: forskarna som kom ner och 
läste sina tidskrifter, studenterna som stod och skulle kopiera hela dagarna. (Anna 
Bladh) 

Idag har vi en situation där det elektroniska materialet lever sida vid sida med det 
tryckta. Farhågan att e-resurserna helt kommer att undantränga de tryckta böckerna 
och tidskrifterna är dock inte något nytt fenomen inom biblioteksvärlden: 
–Om ”bokens död” hörde jag redan när jag började för 46 år sedan. Snart var det 
slut med pappersboken, nej det var ingenting! Men den har levt i 46 år till och kom-
mer nog att göra det ett tag till, tror jag, för det är många som ändå vill läsa på 
papper. (Carita Backman) 

Förändringar upplevs ofta som skrämmande, men i backspegeln är det lika lätt hänt 
att den utveckling som varit framstår som på förhand given. Betydelsen av nya tekniska 
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landvinningar kan vara svår att skymta när man befinner sig mitt uppe i förändrings-
förloppet. Detta gällde även något idag så fundamentalt som internet: 
–Internet trodde man ju inte skulle bli en sådan framgång, inte då i början av 90-
talet, för då hade ju inte alla processer och rutiner kopplade till biblioteksjobb kommit 
igång, utan det var mer att man kunde använda det för att slå på någonting och få 
fram en massa saker direkt. (Eva Larsson) 

Även internt kom digitaliseringen att få stor betydelse, inte minst när det gäller 
informationsspridning:  

–Jag kommer ihåg då vi hade ett möte i Kolmården då vi bestämde att vi skulle 
ha ett intranät. Och det blev genast en succé. För tidigare hade vi fått all information 
på lappar i våra postfack. (Eva Larsson) 

I dagens digitaliserade värld är det lätt att glömma bort att också mikrofiche-läsare, 
faxmaskiner och CD-ROM – tekniska hjälpmedel som idag i stor utsträckning spelat 
ut sin roll – har haft sina glansperioder på biblioteken och innebar revolutionerande 
framsteg när de introducerades. 

Datoriseringen och internets framväxt har utan tvekan lett till helt ändrade förut-
sättningar för biblioteksarbetet. Vilka liknande förändringar kommer framtiden att 
innebära? Som alltid är den kommande utvecklingen svår att föreställa sig: 
–Det är väldigt svårt att tänka sig att så mycket skulle kunna hända tekniskt idag 
inom tio till femton år som skulle ändra så mycket på förutsättningarna. Det är väl-
digt svårt att föreställa sig vad det skulle vara och vad det skulle innebära. Men för-
modligen så kommer det väl att göra det. (Per Eriksson) 
 
”Den politiska nivån” 
När man i bibliotekssammanhang talar om ”ÖB” så det i regel inte rikets överbefäl-
havare man åsyftar utan överbibliotekarien, det vill säga bibliotekets chef. Vad är då 
en ÖB:s roll på Linköpings universitetsbibliotek och hur har den utvecklats över tid?  

Bibliotekets första chef Hans Baude tillträdde 1969 med uppdrag att bygga upp 
verksamheten vid det nyinrättade högskolebiblioteket. Baudes biblioteksfilosofi var 
utvecklingsinriktad med en bakomliggande tanke att rationalitet skulle prägla alla 
rutiner och processer. Vid nyanställningar sattes inte minst de sökandes skolbetyg i 
gymnastik under lupp då Baude gärna såg att medarbetarna var friska och hälso-
samma. Som ledare var han dynamisk men auktoritär: 
– Hans Baude styrde med en väldigt kraftfull hand. Man visste inte från den ena 
dagen till den andra var man skulle jobba nästa dag. Han kunde komma och säga: 
”Imorgon flyttar du…” Vilket han gjorde med mig till Medicinska biblioteket. Men han 
var också en stor visionär och drev utvecklingen här. Han var bra på att bygga upp 
verksamheten och förvaltningen lyssnade på honom. Det var ett väldigt expansivt 
skede för biblioteket.  (Christina Brage) 

Inger Melin minns en chef med både bra och mindre bra egenskaper: 
–Säga vad man vill om hans chefskap, han var litegrann av den gammaldags chefs-
typen, men han var också den enda som kunde bibliotek, så han var tvungen att visa 
med hela handen för oss. Han lärde oss ju bibliotek alltså, även om det hände både 
en och två gånger att man sprang in på toaletten och grät. 
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När Kari Marklund, överbibliotekarie vid Luleå tekniska högskola, efterträdde 
Baude 1978 kom en annan ledarstil till LiUB. Marklund initierade många olika projekt 
och med en bakgrund som idrottsledare tog han med sig sin ledarskapsfilosofi därifrån 
in i biblioteksvärlden: 
–Från min tid som basketcoach har jag haft tre ledstjärnor: Man måste se till att 
varje spelare utvecklas individuellt; man måste se till att de kan vara med i ett lag 
och samarbeta. Det allra viktigaste är att man måste lära dem att klara uppgiften. 
Du behöver inga mer regler som coach. Det här med ledarskap behöver man inte 
komplicera. Man måste alltid vara sig själv. Sedan har jag haft den filosofin att man 
säger aldrig nej till en idé, åtminstone inte innan den är prövad. (Kari Marklund)  
 Så här karaktäriserar Marklund sin roll som överbibliotekarie vid Linköpings 
universitetsbibliotek: 
–Mitt jobb var att förankra inom universitetet, vad vi hade kommit fram till var bra 
för utvecklingen. Så personalen skötte jobbet och jag skötte vad vi kan kalla den poli-
tiska nivån. Och av alltihop kan jag inte komma ihåg att någonting blev stoppat. 
 

 
Bild 72 Kari Marklund. Foto: Jan Lundqvist. 

En av anledningarna till att utvecklingsarbetet gick smidigt under denna period var 
den goda relationen till förvaltningschefen Paul Almefelt: 
–Han var väldigt bra att ha att göra med, för när jag skulle föra fram universitets-
frågor och förankra, då gick jag direkt till honom och så sade han: ”Ja, så gör vi!”. 
Sedan blev det så oavsett vad professorer och andra sade. Sedan lärde han mig en 
annan sak som var bra: det är lättare att få förlåtelse än tillstånd. Eftersom Lin-
köpings universitet var så nytt och ville bygga fortare än vad statsmakterna tillät 
ville man ta lite genvägar. Han lärde mig då att om du bryter mot en regel så se till 
att veta vilken regel det är så att du är förberedd. Kommer du fortare fram, så gör 
det! (Kari Marklund) 

Medan vissa aspekter av ÖB-jobbet förblivit desamma har också rollen förändrats i 
takt med universitetets och biblioteksvärldens. Marianne Hällgren reflekterar över lik-
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heterna och skillnaderna under sin egen tid som ÖB på 1990- och 2000-talet med före-
gångarnas:  
–Rollen måste ju förändras i och med att universitetet förändras. Det som har varit 
den stora skillnaden här är väl att det var ett litet lärosäte i början av 1970-talet men 
sedan har vuxit till en ganska stor organisation. Det förändrar ju rollen. Det blir mer 
administration. Hans Baude kunde ju komma ner och ha synpunkter på hur vi sorte-
rade i låntagarregistret, det gör ingen ÖB idag på det sättet.  

Men samtidigt framhåller hon att det finns vissa grundprinciper för uppdraget: 
–Men att sköta den politiska nivån är absolut nödvändigt. Du måste slåss för 

verksamheten gentemot universitetsledningen och även nationellt. Se till att biblio-
teket finns representerat i de organ som har att säga till om olika saker som berör 
verksamheten. (Marianne Hällgren) 

Margaretha Grahn, med lång erfarenhet från LiU bland annat som prefekt och 
kanslichef, tillträdde som överbibliotekarie 2011. Utan tidigare erfarenhet från biblio-
teksarbete kom förfrågan från rektor om att bli ÖB som en fullständig överraskning, 
berättar hon. Men med facit i hand ser hon ändå likheter mellan att leda bibliotekets 
verksamhet och tidigare chefsuppdrag, framför allt som prefekt vid Estetiska insti-
tutionen: 

–Prefekt och ÖB tyckte jag var lika på ett sätt. Det 
har mer att göra med personalen, för biblioteks-
personalen liknar personalen jag hade på Estetiska 
institutionen, den liknar mer lärare än administra-
törer. På det viset så var jobbet som ÖB som att 
komma hem för mig, för jag kände mig mer bekväm 
med personaltypen. 

Hon berättar också att tiden som över-
bibliotekarie innebar en rad utmaningar. Bland an-
nat tvingades hon av budgetskäl ta beslutet att slå 
samman de två biblioteken på Campus Valla 2014, 
vilket innebar att TekNat-biblioteket i B-huset och 
dess personal flyttades till HumSam i D-huset, som 
nu döptes om till Vallabiblioteket.  En åter-
kommande stötesten under hennes ÖB-period var de 
skiftande planerna för ombyggnationen av hus D, 
som skulle få stor påverkan på Vallabibliotekets 

personal och verksamhet. Trots att D-huset delvis byggts om som ett led inför ett nytt 
studenthus på Campus Valla har bibliotekets verksamhet varit tvungen att upprätt-
hållas. 

Om att leda biblioteket under en tid av stora förändringar, fortsätter hon: 
–Mitt bestående intryck så här i efterhand är ju att det är ett av mina roligaste chefs-
jobb. Framför allt att bli så överraskad av en miljö tyckte jag var häftigt. Att upp-
täcka så otroligt mycket kunskap annorlunda mot vad jag hade tänkt mig. Det är en 
riktigt häftig upplevelse, faktiskt.  

Men hon noterar också att det kan vara ett tufft jobb: 

Figur 17 Margaretha Grahn, LiUB:s 
överbibliotekarie mellan 2011 och 2016. 
Foto: Peter Karlsson. 

Bild 73 Margaretha Grahn.  
Foto: Peter Karlsson. 
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–Trots det är det nog ÖB-tiden som varit den mest utmanande, för det är så oerhört 
mycket som har hänt och så väldigt mycket som har satts på sin spets hela tiden. Jag 
har inte kunnat sitta i lugn och ro nån gång egentligen. (Margaretha Grahn) 

Även Inger Melin, som under drygt ett år 1996–1997 var tillförordnad över-
bibliotekarie och senare blev chef vid högskolebiblioteket i Jönköping, framhåller att 
ÖB-jobbet kan vara utmanande: 
–Man är lite ensam som chef. Det tog mig ett tag innan jag kom på hur man skulle 
hantera det där. Trots att jag så många år jobbat i chefsställning så levde jag fort-
farande i det där: det är jag som ska lösa problemen. Det kom jag på sedan, att det 
är ju helt fel. Det är bättre att ställa frågan tillbaka: ”Ja, vad tycker du, hur tycker 
du vi ska lösa det här?” (Inger Melin) 
 
”En jädrigt bra arbetsplats” 
Varje anställd har sin berättelse om vägen till jobbet på Linköpings universitets-
bibliotek, och här kan vi bara bjuda på några exempel. Bland de som fick anställning 
på biblioteket under dess uppbyggnadsskede förekom det att man började som kvälls-
vakt, det vill säga timanställd student som jobbade vid sidan av sina studier. Marianne 
Hällgren, som då hette Nolstedt, anställdes som kvällsvakt i september 1970 vid biblio-
teket på Platensgatan, övergick sedan till ett antal tidsbegränsade anställningar och 
intern amanuensutbildning för att senare bli föreståndare på Kvartersbibliotek B och 
så småningom överbibliotekarie på 1990-talet. 

Inger Melin började 1972 som extra tjänsteman, och blev fast anställd efter en tre 
månaders provtjänstgöring, trots att en av cheferna hade förordat att hon inte skulle 
anställas. Men ÖB var av en annan uppfattning: 
–Hans Baude tänkte att eftersom jag hade läst lite ekonomi så fick jag bli hans 
administrativa assistent. Så småningom fick jag gå en Sinfdok-kurs för att bli doku-
mentalist. (Inger Melin) 
 Efter att ha haft ansvar för dokumentalistfunktionen blev hon sedermera 
avdelningschef för kundtjänsten och tillförordnad överbibliotekarie 1996. 

Ann Dagnell började som kvällsvakt våren 1974, hamnade sedermera på biblio-
tekets institutionstjänst och katalogsektion, därefter under många år på förvärvs-
avdelningen, slutligen som chef för dess boksektion. Det var ung ålder både på biblio-
teket och dess personal:  
–Det var det yngsta universitetsbiblioteket i landet, många av oss hade börjat i 20-
25 årsåldern, erinrar Rolf Ennerberg, som själv började 1975.  

Det var inte ovanligt att man började sitt arbete vid LiUB med flera på varandra 
följande vikariat. Bo Jernberg kom till biblioteket på ett sexveckorsvikariat hösten 
1975. Ett antal på varandra följande vikariat han sedan rulla på innan han fick en tjänst 
som biblioteksassistent 1977. Anställningen skedde utan någon formell ansökan eller 
anställningsintervju utan formaliserades genom ett samtal med överbibliotekarien. 

Väl anställd började man på lägre tjänstgöringsnivå för att sedan avancera i organi-
sationen enligt fasta lönegrader. Befordringsgången gick från början från biblioteks-
biträde till förste biblioteksbiträde och vidare till biblioteksassistent. Innan biblioteks-
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högskolans tillkomst 1972 utbildades bibliotekarierna internt som amanuenser, vilket 
var nästa instans på karriärstegen. 

Jan Lundqvist beskriver en hierarkiskt strukturerad arbetsplats på 1970-talet med 
strikta regler för vem som skulle utföra vilka arbetsuppgifter:  
–Det fanns en väldigt uppdelad hierarki mellan yrkeskategorierna.  

Allra mest pregnant var kanske den hierarkiska ordningen i relationen till över-
bibliotekarien Hans Baude, där både dennes personliga egenskaper och position gjorde 
honom till bibliotekets självklara centralgestalt. I en av Jans minnesbilder från biblio-
teket på Platensgatan satt personalen samlad kring fikabordet med överbibliotekarien 
närvarande:  
–Hans Baude doppade sin tepåse och så pratade han, men han drack aldrig ur. (Jan 
Lundqvist)  
Ingen yttrade sig förutom chefen.  

Ann Dagnell framhåller 1986 års omorganisation som betydelsefull för en föränd-
ring av arbetsplatsklimatet till det bättre. Den tidigare uppdelningen i avdelningar för 
inre och yttre tjänst hade inte borgat för bästa förståelse mellan avdelningarna, men 
en uppluckring av de tydliga gränserna ledde till ökad förståelse för varandras arbets-
uppgifter och ett bättre arbetsplatsklimat.  

Biblioteket har hela tiden också varit en del av universitetets utveckling. Kari Mark-
lund lyfter fram att det unga universitetet präglades av nytänkande och att det för 
bibliotekets del handlade om att hänga med. Då han efter ÖB-uppdraget i Linköping 
kom att verka vid Lunds UB i samma befattning mellan 1983 och 1988 kom han på 
nära håll att uppleva skillnaderna mellan två motpoler bland universitetsbibliotek:  

–Det var stor skillnad. Framför allt var det mycket som 
var inbyggt i väggarna på Lunds universitetsbibliotek 
och som var svårt att göra sig av med. I Lund var det 
väldigt mycket humanister med minst licentiatexamen. 
På så sätt var det en kontrast mot LiUB. Medelåldern var 
skyhögt högre än här i Linköping; bara i det är ju en 
tröghet inbyggd. Bara för att man gjort en sak i tio år 
betyder ju inte att man behöver hålla på i tio år till. Så-
dant är svårt. Sedan finns det ju vissa personer som trivs 
med det och gör ett jättebra jobb. (Kari Marklund) 

Kan man då säga att det finns några särdrag som präg-
lat arbetsplatsen LiUB genom åren? Marianne Hällgren 
framhåller ”en öppenhet för nya saker”, ”nyfikenhet” och 
att biblioteket varit ”en dynamisk arbetsplats med gene-
rositet arbetskamrater emellan”. 

Många anställda har stannat länge på LiUB. Vad säger 
det om biblioteket som arbetsplats? Ingmarie Malmberg menar att det måste ses som 
ett positivt tecken: 
–Jag tycker faktiskt att LiUB har varit en jädrigt bra arbetsplats. Att det har varit 
stor frihet, frihet under ansvar kan man väl säga och möjligt för nästan alla som 
velat göra någonting annat: ta på sig nya arbetsuppgifter och röra sig i organi-

Figur 18 Marianne Hällgren. Foto: 
Peter Karlsson. 

Bild 74 Marianne Hällgren.  
Foto: Eduardo Rueda. 
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sationen. Det måste spela en jättestor roll. På Stiftis, till exempel, var det mycket mer 
inrutat. Där var det inte ens tänkbart att en assistent skulle kunna bli bibliotekarie 
på det sättet. Här kunde man visa framfötterna och intresse. (Ingmarie Malmberg) 

  


	Källor och litteratur 201
	Källor och litteratur 201
	Förord
	Förord
	”Småningom började det likna ett  bibliotek”
	”Småningom började det likna ett  bibliotek”
	Linköpingsmodellens förutsättningar
	Linköpingsmodellens förutsättningar
	Linköpingsmodellen diagnostiserad
	Linköpingsmodellen diagnostiserad
	Linköpingsmodellen modifierad
	Linköpingsmodellen modifierad

	LiUB och LIBRIS
	LiUB och LIBRIS
	Försöksverksamheten vid LiHB
	Försöksverksamheten vid LiHB
	LiHB i rampljuset
	LiHB i rampljuset
	LIBRIS II och III
	LIBRIS II och III
	LIBRIS II och III
	Erfarenheter av LIBRIS
	Erfarenheter av LIBRIS
	LIBRIS fortsatta utveckling
	LIBRIS fortsatta utveckling

	Från datorisering till digitalisering
	Från datorisering till digitalisering
	1980-talets datorisering
	1980-talets datorisering
	Datorbaserad informationssökning
	Datorbaserad informationssökning
	Vägen till ett lokalt bibliotekssystem
	Vägen till ett lokalt bibliotekssystem
	Farhågor och möjligheter
	Farhågor och möjligheter
	Sju nyanser av digitalisering
	Sju nyanser av digitalisering

	Biblioteken på Campus Valla
	Biblioteken på Campus Valla
	Biblioteksuppbyggnad på Valla 1971–1980
	Biblioteksuppbyggnad på Valla 1971–1980
	Förändringar av verksamhet och organisation
	Förändringar av verksamhet och organisation
	Från forskarbibliotek till studentbibliotek
	Från forskarbibliotek till studentbibliotek
	Ombyggnationer och sammanslagningar
	Ombyggnationer och sammanslagningar
	Slutet för Linköpingsmodellen
	Slutet för Linköpingsmodellen

	Utbildningssektorns bibliotek
	Utbildningssektorns bibliotek
	Lärarutbildningsbiblioteket och Norrköpingsbiblioteket
	Lärarutbildningsbiblioteket och Norrköpingsbiblioteket
	Slöjdbiblioteket
	Slöjdbiblioteket
	Beteendevetenskapliga biblioteket
	Beteendevetenskapliga biblioteket
	Beteendevetenskapliga biblioteket

	Biblioteket integrerat i utbildningen -mina år på MB och HUB
	Biblioteket integrerat i utbildningen -mina år på MB och HUB
	De första åren på MB
	De första åren på MB
	Hälsouniversitetets tillkomst
	Hälsouniversitetets tillkomst
	Betydelsen av PBL
	Betydelsen av PBL
	Undervisning och studentsamverkan
	Undervisning och studentsamverkan
	Kontaktarbete på flera plan
	Kontaktarbete på flera plan
	Ombyggnationer och namnbyte
	Ombyggnationer och namnbyte
	Inte bara universitetet
	Inte bara universitetet

	Mitt liv som Tema-bibliotekarie
	Mitt liv som Tema-bibliotekarie
	Ett annorlunda sätt att organisera forskning
	Ett annorlunda sätt att organisera forskning
	Tema-bibliotekariens roll i forskningsprocessen
	Tema-bibliotekariens roll i forskningsprocessen
	Tema-bibliotekariens arbetsuppgifter
	Tema-bibliotekariens arbetsuppgifter
	En Tema-bibliotekaries dagbok
	En Tema-bibliotekaries dagbok
	Framgångsfaktorer för forskarstöd
	Framgångsfaktorer för forskarstöd

	Campus Norrköpings bibliotek –  de första 20 åren
	Campus Norrköpings bibliotek –  de första 20 åren
	Tre bibliotek blir ett
	Tre bibliotek blir ett
	Lokaler och ombyggnationer
	Lokaler och ombyggnationer
	Fröbelsamlingen
	Fröbelsamlingen
	Användare och personal
	Användare och personal

	Från bibliotekskunskap till  informationskompetens
	Från bibliotekskunskap till  informationskompetens
	Nedslag i användarundervisningens idéhistoria
	Nedslag i användarundervisningens idéhistoria
	1700- och 1800-talen
	1700- och 1800-talen
	Sekelskiftet 1900
	Sekelskiftet 1900
	1920- och 1930-talen
	1920- och 1930-talen
	1940- och 1950-talen
	1940- och 1950-talen
	1960-talet
	1960-talet
	1960-talet
	1970-talet
	1970-talet
	Under 1970-talet ökade intresset för användarutbildning, inte minst i de nordiska länderna. Många vägledningar skrevs om att söka information och om informationskällor inom olika ämnen, en hel del var mycket bra och användbara. Fokus låg ofta på en ...
	Under 1970-talet ökade intresset för användarutbildning, inte minst i de nordiska länderna. Många vägledningar skrevs om att söka information och om informationskällor inom olika ämnen, en hel del var mycket bra och användbara. Fokus låg ofta på en ...
	Användarundervisning startar på LiHB
	Användarundervisning startar på LiHB
	I början av 1970-talet startades användarundervisningen vid Linköpings högskolas bibliotek så smått. Under 1971 erbjöds biblioteksorienteringar vid Centralbiblioteket på Valla och vid Humanistiska biblioteket på Platensgatan. Syftet var att hjälpa lån...
	I början av 1970-talet startades användarundervisningen vid Linköpings högskolas bibliotek så smått. Under 1971 erbjöds biblioteksorienteringar vid Centralbiblioteket på Valla och vid Humanistiska biblioteket på Platensgatan. Syftet var att hjälpa lån...
	I orienteringskursen fick de nya studenterna veta hur man hittar i biblioteket, hur katalogerna fungerar och vilken service som erbjuds. I den bästa av världar hade man ett par timmar till sitt förfogande och planerade den schemalagda biblioteksinfor...
	I orienteringskursen fick de nya studenterna veta hur man hittar i biblioteket, hur katalogerna fungerar och vilken service som erbjuds. I den bästa av världar hade man ett par timmar till sitt förfogande och planerade den schemalagda biblioteksinfor...
	Begreppet informationskompetens myntas
	Begreppet informationskompetens myntas
	Begreppet informationskompetens myntas
	Studenter i Göteborg och Linköping intervjuas
	Studenter i Göteborg och Linköping intervjuas
	Fortsatta initiativ och fortsatt diskussion kring informationskompetens
	Fortsatta initiativ och fortsatt diskussion kring informationskompetens

	1980-talet
	1980-talet
	1990-talet
	1990-talet
	Förändrade undervisningsformer
	Förändrade undervisningsformer
	Förändrade undervisningsformer
	Systematiskt kvalitetsarbete vid LiUB
	Systematiskt kvalitetsarbete vid LiUB

	2000-talet
	2000-talet
	En standardmodell för LiUB:s undervisning och en poänggivande kurs
	En standardmodell för LiUB:s undervisning och en poänggivande kurs
	Ett förändrat informationslandskap och en förändrad pedagogik
	Ett förändrat informationslandskap och en förändrad pedagogik

	Avslutning
	Avslutning

	LiUB blir pliktbibliotek
	LiUB blir pliktbibliotek
	Litteraturförsörjningen vid LiHB före pliktleveranserna
	Litteraturförsörjningen vid LiHB före pliktleveranserna
	Pliktleveranshantering startar vid LiUB
	Pliktleveranshantering startar vid LiUB
	Pliktleveranshantering startar vid LiUB
	Principer och rutiner för urval
	Principer och rutiner för urval

	Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT)
	Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT)
	Centrets uppgifter
	Centrets uppgifter
	Centrets förhållningsregler
	Centrets förhållningsregler
	Centrets verksamhet
	Centrets verksamhet
	Fristående poänggivande kurser i egen regi
	Fristående poänggivande kurser i egen regi
	Uppdragsutbildningar och handledningsuppdrag
	Uppdragsutbildningar och handledningsuppdrag
	CeBIT och IMV
	CeBIT och IMV
	Seminarieverksamhet och öppna föreläsningar
	Seminarieverksamhet och öppna föreläsningar
	Deltagande i nationella och internationella konferenser
	Deltagande i nationella och internationella konferenser
	Centrets övriga aktiviteter
	Centrets övriga aktiviteter


	Linköping University Electronic Press -  ett icke-kommersiellt open access-förlag
	Linköping University Electronic Press -  ett icke-kommersiellt open access-förlag
	”Först i sitt slag i världen”
	”Först i sitt slag i världen”
	LiU E-Press tidiga verksamhet
	LiU E-Press tidiga verksamhet
	Förlagets organisatoriska tillhörighet
	Förlagets organisatoriska tillhörighet
	Personal vid LiU E-Press
	Personal vid LiU E-Press
	Publiceringssystem
	Publiceringssystem
	DiVA, det nya publiceringssystemet
	DiVA, det nya publiceringssystemet
	Det tusende examensarbetet
	Det tusende examensarbetet
	DiVA och e-plikten
	DiVA och e-plikten
	DiVA som källa till andra söktjänster
	DiVA som källa till andra söktjänster

	Tidskrifter
	Tidskrifter
	Linköping Electronic Conference Proceedings
	Linköping Electronic Conference Proceedings
	CrossRef
	CrossRef
	Open access
	Open access
	Parallellpublicering
	Parallellpublicering
	Print-on-demand
	Print-on-demand
	Arbete med kvalitetssäkring
	Arbete med kvalitetssäkring
	Egenutvecklade program
	Egenutvecklade program
	DiVA Correction
	DiVA Correction
	Import av poster från Web of Science
	Import av poster från Web of Science
	LiU Journal Inspiration
	LiU Journal Inspiration
	LiU Journal Checkup
	LiU Journal Checkup
	LiU Journal Checkup
	Söka fram nationell ämneskategori
	Söka fram nationell ämneskategori
	JARSS
	JARSS

	Databaser
	Databaser
	Avslutande reflexioner
	Avslutande reflexioner

	Wessénsamlingen
	Wessénsamlingen
	Färösamlingen
	Färösamlingen
	DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek
	DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek
	Kultur som politiskt instrument
	Kultur som politiskt instrument
	DDR-Kulturcentrums organisation och verksamhet
	DDR-Kulturcentrums organisation och verksamhet
	Yttre konkurrens och inre motsättningar
	Yttre konkurrens och inre motsättningar
	Världspolitikens avtryck
	Världspolitikens avtryck
	Världspolitikens avtryck
	Från erkännande till avveckling
	Från erkännande till avveckling
	Klassifikationssystem och katalog
	Klassifikationssystem och katalog
	Fokus på marxism-leninism och fredspropaganda
	Fokus på marxism-leninism och fredspropaganda
	DDR som kulturland och framstående idrottsnation
	DDR som kulturland och framstående idrottsnation
	Matematik, naturvetenskap, medicin och teknik
	Matematik, naturvetenskap, medicin och teknik
	Skönlitteratur och tidskrifter
	Skönlitteratur och tidskrifter
	Ett hemligt Stasiarkiv?
	Ett hemligt Stasiarkiv?
	Ett hemligt Stasiarkiv?

	En återblick på Blink - LiUB:s  personaltidning
	En återblick på Blink - LiUB:s  personaltidning
	Aktuellt på biblioteket och övriga universitetet
	Aktuellt på biblioteket och övriga universitetet
	Arbetsmiljö – ett hett diskussionsämne
	Arbetsmiljö – ett hett diskussionsämne
	Nostalgoteket
	Nostalgoteket
	Gästtyckare
	Gästtyckare
	LiUB och ”Stiftis”
	LiUB och ”Stiftis”
	Utblickar mot omvärlden
	Utblickar mot omvärlden
	Avslutning
	Avslutning

	Det förflutnas framtid
	Det förflutnas framtid
	1970-talet
	1970-talet
	Visionen om ett integrerat bibliotekssystem
	Visionen om ett integrerat bibliotekssystem
	Ett bibliotek utan kortkataloger
	Ett bibliotek utan kortkataloger
	Bibliotekarien som undervisare
	Bibliotekarien som undervisare

	1980-talet
	1980-talet
	Biblioteket som spjutspets mot framtiden
	Biblioteket som spjutspets mot framtiden
	Elektronisk publicering och dess konsekvenser
	Elektronisk publicering och dess konsekvenser
	Mot en bistrare ekonomi?
	Mot en bistrare ekonomi?

	1990-talet
	1990-talet
	Biblioteket som mötesplats
	Biblioteket som mötesplats
	Bibliotekarien som kvalitetsgranskare
	Bibliotekarien som kvalitetsgranskare
	En vision för år 2000
	En vision för år 2000

	”En nödvändig utblick mot framtiden”
	”En nödvändig utblick mot framtiden”
	”Det är kontakterna som är slående”
	”Det är kontakterna som är slående”
	”Det här är inget depåbibliotek”
	”Det här är inget depåbibliotek”
	”Det var mycket mer pappersskyfflande förr”
	”Det var mycket mer pappersskyfflande förr”
	”Då började jag fundera på vad vi hade för framtid”
	”Då började jag fundera på vad vi hade för framtid”
	”Den politiska nivån”
	”Den politiska nivån”
	”En jädrigt bra arbetsplats”
	”En jädrigt bra arbetsplats”
	Intervjuer
	Intervjuer
	Arkivmaterial
	Arkivmaterial
	Linköpings universitet
	Linköpings universitet

	Linköpings universitetsbibliotek
	Linköpings universitetsbibliotek
	Offentligt tryck
	Offentligt tryck
	Övriga källor och litteratur
	Övriga källor och litteratur



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




