
A BOBCATSSS nemzetközi konferenciát
1993 óta minden évben (általában az év elsõ
hónapjainak valamelyikében) megrendezik,
az Európai Unió különbözõ országaiban. 
A konferencia alapötlete és intézményének
megalapítása Ruud Bruijns, az Amster-
damse Hogeschool voor de Kunsten egye-
tem professzora nevéhez fûzõdik. A szim-
póziumot általában két ország egy-egy
egyetemének könyvtárszakos hallgatói szer-
vezik. Az egyetemek közös jellemzõje, hogy
az EUCLID (European Association for
Library and Information Education and
Research) égisze alatt képeznek szakembe-
reket a könyvtár- és információtudomány
területén.1 A rendezvény célcsoportja és
egyben elõadói, kiállítói és szervezõi tehát
nem mások, mint könyvtárszakos hallgatók,
információs szakemberek, professzorok 
és egyetemi tanárok, valamint a könyvtári és
informatikai szférában dolgozók. A konfe-
rencia nyelve, az „esélyegyenlõség fenntar-
tásának érdekében”, a könyvtár- és informá-
ciótudomány világnyelve, az angol.

A konferencia elnevezése egy olyan mo-
zaikszó (a bobcat szó az angolban a hiúz
egyik kistestû, észak-amerikai alfaját jelöli,
míg a bobcats ennek többes száma), amely
az egyetemi hálózatra utal. Betûi a BOB-
CATSSS kezdeményezést elindító egyetemi
városok nevének kezdõbetûit reprezentálják:
Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen,
Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Sheffield,
Szombathely. A BOBCATSSS intézményé-
nek megalapítása óta új tagok is csatlakoz-
tak a hálózathoz: Borås, Riga, Harkov,
Moszkva, Tallinn, Torun, Varsó, Szófia,
Ljubljana, Krakkó és Pozsony egyetemei.

Amint azt már említettük, a konferenciát
diákokból álló csoportok készítik elõ. Õk
vállalják a szervezés terhét: kiválasztják a
szimpózium tartalmi elemeit, azaz megvitat-
ják és meghatározzák az adott év konferen-
ciájának témáit; költségvetést készítenek,
valamint gazdálkodnak ki; továbbá a ren-

dezvényszervezési feladatok teljes „arzenál-
ját” végzik el. Ezek révén rengeteg tapaszta-
latot gyûjtenek, aminek életük további sza-
kaszaiban (azaz felsõbb tanulmányaikban,
vagy a már „nagybetûs” életben, a leendõ
munkahelyükön) is hasznát vehetik, és a kü-
lönbözõ országok diákjaival való együttmû-
ködés fejlesztheti angol nyelvtudásukat is. 
A diákok munkáját segítik, illetve koordi-
nálják a szervezõ országok megbízott okta-
tói, professzorai.

Eddig összesen tizenhét BOBCATSSS
konferenciát rendeztek, ebbõl az elsõ hatot
Budapesten.2 A legelsõ, holland–magyar
szervezésû szimpóziumnak az Országos Szé-
chényi Könyvtár adott helyet. 1998-ban a
Hogeschool van Amsterdam hallgatóinak he-
lyét átvették a Royal School of Librarianship
(Koppenhága) könyvtáros hallgatói. Ezt kö-
vetõen a rendezvénynek minden évben hely-
színt biztosító Budapestet – mint rendezõvá-
rost – felváltotta Pozsony, és a szervezés fel-
adatainak elvégzésében megszûnt a holland
egyetem „monopóliuma”: a szervezést im-
már három egyetem (a University of Applied
Sciences Stuttgart, a University of Applied
Sciences Darmstadt és a University of
Bratislava) bonyolította le. Az ezt követõ
években Közép-Kelet-Európa különbözõ or-
szágaiban (Lengyelország, Litvánia, Szlové-
nia, Lettország) került megrendezésre a
konferencia, ám 2005-ben a szimpózium
helyszíne ismét visszatért Budapestre. Az
akkori évben az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem és a norvégiai Oslo University
College szervezésében született meg a
Librarianship in the information age
(Könyvtáros szakma az információ korában)
témában megrendezett BOBCATSSS konfe-
rencia. 2009 januárjában a konferenciát
megszervezõ egyetem a University of Tam-
pere (Finnország), valamint a University of
Porto (Portugália) volt. A következõ BOB-
CATSSS szimpózium 2010 januárjában,
Parmában lesz3, négy egyetem kooperáció-
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jában (University of Parma, University of
Milan, Manchester Metropolitan University,
Liverpool John Moores University). 

A 2011-es BOBCATSSS konferenciának
újra hazánk lesz a rendezõ országa, de ezút-
tal nem a fõváros, hanem a szombathelyi
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ (a volt Berzsenyi Dániel
Fõiskola) Könyvtár- és Információtudományi
Tanszéke, és ezáltal – természetesen – Szom-
bathely városa biztosítja majd a rendezvény
helyszínét. A szervezésre a Könyvtár- és In-
formációtudományi Tanszék hallgatói kap-
nak lehetõséget.

A szombathelyi szimpózium szervezõi-
nek már a jövõ évi, pármai konferencián be
kell mutatkozniuk a következõ konferencia
rendezõiként, illetve koordinátoraiként, 
valamint prezentálniuk kell a 2011-es BOB-
CATSSS konferencia témáit, helyszínét/hely-
színeit, programjait. Erre az olaszországi pre-
zentációra – mint következõ mérföldkõre a
2011-es konferencia szervezésében – készül
egymással szoros együttmûködésben három
ország három egyetemének hallgatói csoport-
ja: a norvég Oslo University College, az
eisenstadti Fachhochschule Burgenland és a
már említett Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ (NymE SEK). 

A 2011-es, szombathelyi BOBCATSSS
konferencia megszervezésének és lebonyolí-
tásának megbízott tanára Bognárné Lovász
Katalin, aki már tavaly szeptemberben meg-
kezdte a munkát. A három egyetemnek a
munkába bekapcsolódott diákjai elõtt körvo-
nalazódtak az elkövetkezendõ év feladatai: a
norvég hallgatók (akik idén szeptemberben
csatlakoztak) feladata volt szponzorokat ke-
resni, az osztrák hallgatóké a konferencia
szervezéséhez, illetve magához a konferen-
ciához szükséges szolgáltatási és materiális
javak számbavétele, a magyar hallgatóké pe-
dig az osztrák „munka” alapján egy hozzá-
vetõleges, becsült költségvetés elkészítése,
valamint a várható kiadások feltérképezése.
Az osztrák és a magyar hallgatók személye-
sen májusban vetették össze és „vitatták
meg” az elvégzett feladataikat Eisenstadt-
ban, a Fachhochschule Burgenland épületé-
ben, majd júniusban újra találkoztak, mikor
is a már négy fõre bõvült osztrák szervezõ-

csapat látogatott el Szombathelyre. A ma-
gyarországi „részt vevõ” hallgatók száma
szintén nõtt, így szeptembertõl a Savaria
Egyetemi Központ hét informatikus könyv-
táros hallgatója dolgozik a konferencia meg-
szervezésén.

Jelentõs mérföldkõ volt a konferencia szer-
vezésében, és úgy gondoljuk, szignifikáns
eseménynek számít a szervezõ hallgatók éle-
tében is, hogy a teljes szervezõi csoport –
mindhárom országból – elõször találkozott
személyesen. A nyolc norvég hallgató és ok-
tatójuk, Ragnar Andreas Audunson profesz-
szor október 7-én, kedden érkeztek Szom-
bathelyre. Mivel vonatuk csak a késõ esti
órákban futott be, megérkezésükkor elfog-
lalták szállásukat, majd, ahogy azt késõbb
elmesélték, „feltérképezték” a szombathelyi
éjszakai életet. Másnap, miután a szállásuk-
ról a város központjába kísértük õket, kez-
detét vehette az aznapi program: a norvég és
magyar hallgatók ismerkedése és Szombat-
hely város fõterének nevezetességeinek be-
mutatása, mely utóbbi a hét magyar infor-
matikus könyvtáros szakos hallgató és
Bognárné Lovász Katalin vezetésével való-
sult meg. A körülbelül egy órás program
után Ragnar Audunson tartott elõadást az
NymE SEK Forrásközpontjának elõadóter-
mében, A könyvtáraknak a társadalmi tõke
megteremtésében betöltött szerepérõl cím-
mel.

A délutánt kirándulással töltöttük: meg-
mutattuk hazánk egyik gyönyörû városát,
Kõszeget norvég vendégeinknek. Bár estére
már mindnyájan elfáradtunk, a napot a
Savaria Egyetemi Központ „A” Klubjában,
azután pedig a Romkert Club nevû szórako-
zóhelyen „koronáztuk meg”. Ezeken a he-
lyeken lehetõségünk nyílt együtt „bulizni”
is, ami, tudvalevõ, könnyebbé teheti a fiata-
lok közti kommunikációt, és nem utolsó sor-
ban: az elõbb felsorolt szórakozóhelyek 
lehetséges helyszíneit képezik a 2011-es
konferencia „Welcome Party”-jának. 

Másnap délelõtt a szombathelyi székes-
egyházat, az Egyházmegyei Könyvtárat, va-
lamint a püspöki palota barokk stílusban ké-
szült termeit és szobáit látogattuk meg. Dél-
után a Savaria Egyetemi Könyvtár (Forrás-
központ) multimédia termében tartottunk
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egy kerekasztal beszélgetést, amely a 2011-
es konferencia általunk addig meghatározott
tematikájáról, illetve a témák „irányvonalá-
ról” szólt. Megállapodtunk abban, hogy a le-
endõ szombathelyi BOBCATSSS szimpózi-
um tematikájának szalagcíme Finding New
Ways lesz, és az elõadók által kidolgozható
tárgykörök között helyet kap majd többek
között a digitalizálás, a közkönyvtárak veze-
tési stratégiái, a motiválás, a közönségkap-
csolatok és a napjainkban elmaradhatatlan
Web 2.0 témaköre.

Pénteken az osztrák hallgatók is csatla-
koztak meetingünkhöz, és a Savaria Egyete-
mi Központ tanácstermében az összes, a
2011-es szimpóziumot szervezõ diák és ok-
tató (Ragnar Audunson, Michael Zeiler és
Bognárné Lovász Katalin) tanácskozásra
gyûlt össze. A megbeszélést , a Bölcsészet-
tudományi Kar dékánja nyitotta meg. Üdvö-
zölte vendégeinket, és sok sikert kívánt a
szervezõknek. Ezt követõen Antonio Donato
Sciacovelli dékánhelyettes mondott köszön-
tõt, és biztosította a szervezõket a Bölcsé-
szettudományi Kar – lehetõségekhez mérten
való – teljes támogatásáról. Ragnar Audun-
son javaslatára eldöntöttük, hogy a gyorsabb
és hatékonyabb szervezõmunka érdekében
nemzetileg „vegyes” szekciókat hozunk lét-
re. Három további szervezõcsapat alakult a
már meglévõ tagokból. Az elsõ a Financial
Group, amely a költségvetéssel és a szpon-
zorok felkutatásával foglalkozik; a második
a Call for Papers Group, amely kiválasztja
az elõadókat és a „keynote speaker”-eket (a
konferencia fõ elõadóit), valamint a Marke-
ting Group, amely a konferencia weboldalá-
val, logójával, dizájnjával és a további mar-
ketingkérdésekkel foglalkozik.

A közös ebéd után – pihenésképpen – a
Romkert római kori mozaikjait és a Boros-
tyánkõutat csodálhatták meg a szervezõcso-
portok. Ezt követõen a már elõbb említett
három csoport külön-külön tartott egy rövi-
debb megbeszélést az elkövetkezõ idõszak-
ban rájuk váró legfontosabb feladatokról. 
A Financial Groupnak már vannak ötletei,
mely cégeket lehetne felkérni szponzornak.
Úgy tûnik, támogatók szerzésére Norvégiá-
ban nyílik nagyobb lehetõség. A Call for
Paper Group kicsit specifikálta a konferen-

cia témáit, és úgy határoztak, minden szer-
vezõ országból meghívnak egy-egy „key-
note speakert”. Így az elkövetkezendõ idõ-
szakban a lehetséges magyar, norvég és
osztrák elõadókon kell gondolkodniuk. 
A Marketing Group eldöntötte, hogy mivel
az osztrák hallgatók a konferencia webol-
dalának üzemeltetõi, a magyar és a norvég
tagok a dizájnt és a tartalmat szolgáltatják
majd az oldalhoz. 

Ezzel le is zárult a háromnapos program.
A norvégok felvonatoztak Pestre, hogy
megnézzék fõvárosunk néhány látványossá-
gát, majd hazarepüljenek. Ezen pár nap alatt
új, nemzetközi kapcsolatokkal, ismerõsök-
kel, és mind mi, mind a norvégok és az oszt-
rákok szép és nehezen felejthetõ élmények-
kel gazdagodtunk. A 2011-es konferencia
nagy kihívást jelent számunkra, de hisszük,
hogy tanáraink és a külföldi szervezõhallga-
tók segítségével megfelelhetünk ennek a ki-
hívásnak. A szimpózium szervezésével be-
pillantást nyerhetünk az információs és
könyvtári szakma rejtelmeibe, mind hazánk-
ban, mind a külföldön. A jövõ évi pármai
konferenciára nagy várakozással tekintünk,
reméljük, hogy nekünk, magyar diákoknak
is lesz lehetõségünk kijutni oda, és „élõben”
megtekinteni egy ilyen nagy volumenû ren-
dezvényt. ■
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