Rapport:

Til Edvard Pedersens Biblioteksfond

Vedr. TAK for støtte på kr. 20.000.- til studerende på IVA for deltagelse i BOBCATSSS
2013.

Siden 1993 er konferencen BOBCATSSS blevet afholdt i den stiftende ånd: To
uddannelsesinstitutioner for informationsspecialister/bibliotekarer fra forskellige lande har i
fællesskab arrangeret og været værtsnation for en årlig konference med vekslende
tematiske problemstillinger, hvor studerende og professionelle fra hele Verden har kunnet
fremlægge en paper, en peecha-kucha eller en workshop.
I 2013 var værtslandende Danmark og Tyrkiet. Konferencen blev afholdt i Ankara fra d. 23.
til d. 25. januar 2013 og havde det overordnede tema ”From Collections to Connections”.
IVA udbød, efter at den danske BOBCATSSS-deltagelse var sikret, to moduler til de
studerende. I foråret skulle retningslinjerne for håndteringen af kommunikationen mellem
de tyrkiske værter og de danske medværter udstikkes. I efteråret skulle den overordnede
planlægning være parat og de indsendte forslag vurderes – dette i meget grove træk.
Undervisningen på de to semestre var atypisk. De studerende selv skulle udstikke
retningslinjerne for undervisningen og var i bund og grund også ansvarlige for det endelige
resultat, nemlig afholdelsen af konferencen – dog altid med (konstruktiv) sikkerhedsline fra
de tre undervisere på BOBCATSSS-modulet. Med en blanding af indblik i
organisationsteoretiske og interkulturelle teorier, læsninger af genreteorier og i høj, høj
grad også ’learning by doing’, lykkedes det for det danske hold at holde fast i det
væsentligste: At blive klogere; at blive bedre til at samarbejde (ofte) i yderst stressede
situationer; at kende hinandens styrker – og drage nytte af disse i kollektivet; at håndtere
og inddrage teorier i en ganske håndfast praksis samt sidst men ikke mindst at være
medvirkende til at organisere en international konference.
De inspirerende hovedtaler af hhv. Audunsson og Lorcan Dempsey, bidrag såsom
bogbussers betydning i biblioteksverdenen, QR-codes manglende gennemslagskraft i
ungarske byer, NASAs benyttelse af bibliometriske metoder og brug af twitter omkring

massakren på Utøya var en del af de mange bidrag som skabte debat, liv og troen på at
konferencen er levedygtig i mange år frem.
At få lov til at overvære disse bidrag og at se konferencen gennemført, er ikke mindst
Edvard Pedersen Biblioteksfonds fortjeneste. Legatet gjorde det muligt for os alle at
deltage – og deltage mere aktivt – i konferencen. Den har skubbet til den traditionelle
læringsproces på IVA og ikke mindst fået studerende til at rykke sig fagligt og mentalt.
På vegne af BOBCATSSS 2013: Tak for jeres støtte!
Venlig hilsen,

Lars Sonnergaard

Diverse umiddelbare indtryk af konferencen kan læses i IVAs nyhedsbrev på
http://www.iva.dk/omiva/nyheder/insight/13-02-14/nyskabende-undervisning-bliver-tilkonference/
For yderligere informationer om BOBCATSSS 2014, se: http://bobcatsss2014.hb.se/

