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Dace Ūdre

Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes 
simpozijs BOBCATSSS:
Latvijas studentu un nozares 
speciālistu dalība 2007–2011

BOBCATSSS ir gadskārtējs starptautisks biblio-
tēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs, ku-
rā piedalās esošie un topošie nozares speciālisti no 
visas pasaules un kuru organizē vismaz divu Eiro-
pas universitāšu nozares studentu grupa. Pirmais 
simpozijs, kurā piedalījās arī Latvijas bibliotēkzi-
nātnes un informācijas zinātnes studenti, notika 
2000.gadā Krakovā. 2004.gadā Latvijas Universi-
tātes studenti sadarbībā ar Burosas (Borås) Univer-
sitātes koledžas (Zviedrija) studentiem organizēja 
simpoziju Rīgā.

BOBCATSSS pirmsākumi

20.gadsimta 90.gadu sākumā Amsterdamas Univer-
sitātes toreizējā Ekonomikas un informācijas fakultātē 
tika uzsākts jauns studiju kurss, kura ietvaros studen-
tiem tika dota iespēja apgūt informācijas pārvaldības 
procesus un praktiski iesaistīties dažāda veida projek-
tu vadībā. Viens no šādiem projektiem bija konferen-
ces organizēšana, kurā piedalītos studenti arī no citām 
universitātēm. Pirmā šāda veida konference tika orga-
nizēta sadarbībā ar Budapeštas Universitāti. Tās orga-
nizēšanā iesaistījās aptuveni 25 studenti. Tika izveido-

-
ga par referātu atlasi un programmas saturu; 2) grupa, 
kas atbildīga par sponsoru piesaisti un !nansējumu; 

BOBCATSSS 2007. Kārļa tilts Prāgā. 
No kreisās: A.Veitas, R.Garklāva, 
D.Lapiņa, A.Ķeire, D.Bukovska, 
G.Mozuļčika un S.Suhaņenkova (foto 
no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva)

BOBCATSSS 2008. Stenda 
referāts “Digitalizācijas 
procesi Latvijā” (autores 
S.Suhaņenkova, G.Mozuļčika, 
A.Ķeire)
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3) grupa, kas atbildīga par sabiedriskajām attiecībām, 
tai skaitā publikāciju izdošanas procesu; 4) grupa, kas 
atbildīga par simpozija praktisko organizēšanu. Katras 
darba grupas vadību uzņēmās viens studentu ievēlēts 

darba grupu vadītāji veidoja projekta pārvaldības gru-
pu, kuru vadīja studentu ievēlēts projekta līderis — arī 
students. Projekta pārvaldības grupu uzraudzīja Ruds 
Brens (Ruud Bruyns), kurš tiek uzskatīts par simpozija 
BOBCATSSS dibinātāju jeb “tēvu” — personu, bez kura 
šī ideja nekad netiktu īstenota.

Pirmajā simpozijā tās dalībuniversitāšu pārstāvji 
parakstīja nodomu vēstuli, kura ietvēra 10 BOBCATSSS 
organizēšanas pamatprincipus:

1) katru gadu studenti organizē simpoziju, kas gal-
venokārt domāts studentiem;

2) visas iesaistītās universitātes (it īpaši tās, kuras 
parakstījušas šo nodomu vēstuli, kā arī tās, kuras 
vēlas piedalīties simpozija organizēšanā nākot-
nē) nodrošina pēc iespējas lielāku savu studen-
tu pārstāvniecību simpozijā;

3) lai sekmētu simpozija norisi, to organizējošās 
universitātes, izmantojot savus tīklus, uzaicina 
pēc iespējas vairāk citu universitāšu, kuru sastā-
vā ir bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
fakultātes, kā arī piesaista informācijas u.tml. 
jomu profesionāļus;

4) simpoziju organizē vismaz divas universitātes, 
viena no tām tiek izvēlēta par simpozija norises 
vietu; studentiem, kuri iesaistīti simpozija orga-
nizēšanā, dodama iespēja (piemēram, sniedzot 
!nansiālu atbalstu) apmeklēt citus ārzemju sim-
pozijus, lai viņi varētu gūt iespaidus sava simpo-
zija organizēšanā;

5) lai sniegtu papildu motivāciju, studentiem, kuri 
iesaistījušies simpozija organizēšanas grupā, pie-
šķirams attiecīgs studiju vai kredītpunktu skaits; 
simpozija organizēšana varētu tikt iekļauta ar 
menedžmentu saistītā studiju kursa programmā;

6) tik ilgi, kamēr pastāvēs ekonomiskā atšķirība 
starp Rietumeiropu un Austrumeiropu, simpo-
zijam jānotiek kādā no Austrumeiropas valstīm 
— tas Austrumeiropas valstu pārstāvjiem dod 
lielāku iespēju piedalīties simpozijā, jo samazi-
nās ceļa un naktsmītņu izdevumi;

7) simpoziju organizē, izmantojot nelielu budžetu; 
simpozija dalības maksai (it īpaši studentiem un 
jaunajiem speciālistiem) jābūt pēc iespējas ze-
mākai (šis nosacījums attiecas arī uz simpozija or-
ganizēšanas grupas izvēlētajām naktsmītnēm);

8) viens no svarīgākajiem simpozija principiem 
ir radīt atmosfēru, kurā simpozija dalībnieki (it 
īpaši studenti) gūtu pietiekamu iespēju kon-
taktēties viens ar otru; šī iemesla dēļ simpoziju 
organizējošajām universitātēm tiek lūgts, lai 
programmā nozīmīgu vietu ieņemtu sociālās 
un kultūras aktivitātes (piemēram, dalībnieku 
uzņemšanas pasākumi, kultūras vakari un dažā-
di citi sarīkojumi, tai skaitā simpozija bārs);

9) simpozija tematiem jābūt aktuāliem, tos izvēlas 
simpozija organizēšanā iesaistītās universitātes, 
arī referātu atlases kritērijus nosaka šīs universi-
tātes; priekšroka dodama studentu iesūtītajiem 
referātiem, sevišķi darbsemināriem;

10) universitātēm, kuras vēlas organizēt simpozi-
ju, sava vēlme piesakāma laicīgi (vismaz 2–3 
gadus iepriekš); sākotnējā vienošanās pare-
dzēja, ka pirmos piecus gadus simpoziju orga-
nizēs Amsterdamas Universitāte sadarbībā ar 
Budapeštas Universitāti, šī nosacījuma galvenais 
iemesls bija panākt, lai simpozija organizēšana 
“ieietu savās sliedēs”.1

Tā arī notika. Ar katru gadu simpozijs pievilināja 
arvien vairāk studentu un nozares speciālistu no da-
žādu valstu universitātēm ne tikai Eiropā, bet arī visā 
pasaulē. Piektajā simpozijā, kurš notika 1997.gadā, 
piedalījās aptuveni 400 dalībnieku, no kuriem 300 bija 
studenti. Simpozija tradīcija turpinās — 2012.gada 
janvārī Amsterdamā notiks divdesmitais BOBCATSSS 
simpozijs.

Simpozija nosaukums “BOBCATSSS” izvēlēts ne tikai 
izmantojot pasākuma dibinātāju universitāšu pilsētu 
pirmo burtu akronīmu (Budapešta, Oslo, Barselona, 
Kopenhāgena, Amsterdama, Tampere, Štutgarte, Še-
fīlda, Sombatheja (Szombathely) (sk. 1.tabulu)), bet arī 
asociāciju ar Ziemeļeiropas valstīs dzīvojošo lūsi (no 
angļu valodas — “bobcat”), kurš ir labi pazīstams ar 
savu agresīvo raksturu.

B O B C A T S S S

U S A O M A T H Z
D L R P S M U E O
A O C E T P T F M
P E H E E T F B
E L A R R G I A
S O G D E A E T
T N E A R L H

A N M T D E
L
Y

1.tabula. BOBCATSSS akronīms

Vēlāk universitāšu tīklam pievienojās biedri arī no 
Burosas, Rīgas, Harkovas, Maskavas, Tallinas, Toruņas 
(Toruń), Varšavas, Krakovas, So!jas, Ļubļanas, Bratisla-
vas, Prāgas, Osijekas (Osijek), Berlīnes un Potsdamas.

Pašlaik formālu atbildību par simpozija organizē-
šanu ir uzņēmusies Eiropas Bibliotēku un informāci-
jas izglītības un pētniecības asociācija (The European  

Association for Library and Information Education and 

Research, EUCLID).
Pirmie seši simpoziji tika organizēti Budapeštā, 

1999.gadā tas notika Bratislavā, 2000.gadā — Krakovā, 
2001.gadā — Viļņā, 2002.gadā — Portorožā (Portorož), 
2003.gadā — Toruņā, 2004.gadā — Rīgā, 2005.gadā 
— Budapeštā, 2006.gadā — Tallinā, 2007.gadā — Prā-
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gā, 2008.gadā — Zadarā (Zadar), 2009.gadā — Porto, 
2010.gadā — Parmā, 2011.gadā — Sombathejā (sk. 
2.tabulu).

2010.gada simpozija runā tā dibinātājs R.Brens atzī-
mēja, ka BOBCATSSS ir kā vīruss, kas in!cē tā dalībnie-
kus: kas vienreiz ir bijis BOBCATSSS dalībnieks, vienmēr 
tāds paliks (once a bobcatssser, always a bobcatssser).

Latvijas studenti 2007.–2011.gada 
BOBCATSSS

Informācijas pakalpojumu mārketings.  
Prāga, 29.01.–31.01.2007.

2007.gada simpozijā piedalījās 12 Latvijas Universi-
tātes bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes baka-
laura studiju programmas studenti. Pirmo kursu pār-
stāvēja Agnese Veitas, Aija Putniņa, Ilva Paidere, Arnis 

Dace Bukovska (šobrīd Dace Ūdre, raksta autore), Dai-
-

haņenkova un Kārlis Kantsons.
Simpozija ietvaros D.Bukovska vadīja darbseminā-

ru “Cilvēka faktors bibliotēkā: stereotipu laušana”, bet 
S.Suhaņenkova, D.Lapiņa un R.Garklāva piedalījās ar 
stenda referātu “Stereotipi bibliotēkā”. Darbsemināra 
autore iesaistīja simpozija dalībniekus lomu spēlēs, 
kurās tika izspēlētas īsas etīdes no bibliotekārā darba 

ikdienas. Semināra gaitā tika veikta arī šo etīžu analīze. 
Savukārt stenda referāta autores humoristiskā veidā 
apskatīja stereotipus, kas ir izveidojušies par bibliote-
kāriem, bibliotēku un bibliotēku lietotājiem.

Vairumam studentu šī bija pirmā lielā uzstāšanās 
starptautiska mēroga simpozijā. Tikai S.Suhaņenkova, 
R.Garklāva un K.Kantsons piedalījās simpozijā otro rei-
zi (viņu pirmais simpozijs bija 2006.gadā Tallinā). Patie-
šām jāpiekrīt, ka studenti, kuri piedalījušies BOBCATSSS 
kaut vienu reizi, rod sevī pastiprinātu interesi par noza-
rē notiekošo un izjūt ciešu saikni ar simpozija norisi. Šī 
saikne liek studentiem atgriezties tur vēl un vēl.

Piekļuves nodrošināšana informācijai  
ikvienam. Zadara, 28.01.–30.01.2008.

2008.gada simpozijā piedalījās nu jau 14 Latvijas 
Universitātes bibliotēkzinātnes un informācijas baka-
laura studiju programmas studenti. Pirmo kursu pār-
stāvēja Ketija Feldmane un Laila Paršova, otro kursu 
— Agnese Veitas, Aija Putniņa, Gunta Dogžina, Ilva 

-
pozijā piedalījās arī doktorantūras studiju programmas 
studente Kristīne Pabērza.

Simpozija ietvaros D.Bukovska, D.Lapiņa un 
R.Garklāva nolasīja referātu “Obligātā eksemplāra at-
tīstība Latvijā”. Savā pētījumā studentes apzinājušas 
obligātā eksemplāra likumdošanas vēsturiskās attīs-

Gads Temats Pilsēta, valsts

2012 Informācija e-kustībā Amsterdama, Nīderlande

2011 Meklējot jaunas iespējas Sombatheja, Ungārija

2010 Savienot digitāli atdalītos: vai bibliotēkas nodrošina piekļuvi visiem? Parma, Itālija

2009 Izaicinājumi jaunajiem informācijas profesionāļiem Porto, Portugāle

2008 Piekļuves nodrošināšana informācijai ikvienam Zadara, Horvātija

2007 Informācijas pakalpojumu mārketings Prāga, Čehija

2006 Informācija, inovācijas, atbildība: informācijas speciālists tīkla sabiedrībā Tallina, Igaunija

2005 Bibliotekāra profesija informācijas laikmetā Budapešta, Ungārija

2004 Bibliotēkas un informācija daudzkultūru sabiedrībā Rīga, Latvija

2003 Informācijas politika un Eiropas Savienība Toruņa, Polija

2002 Cilvēki un informācijas speciālisti. Nākotnes prasmes, kvali!kācija, pozicionēšana Portoroža, Slovēnija

2001 Zināšanas, informācija un demokrātija atvērtā sabiedrībā: bibliotēku un 
informācijas sektora loma

Viļņa, Lietuva

2000 Intelektuālais īpašums pret tiesībām uz zināšanām Krakova, Polija

1999 Sabiedrība, kas mācās — Organizācijas, kas mācās — Mūžizglītība Bratislava, Slovākija

1998 Zināšanu sabiedrības veidošana Budapešta, Ungārija

1997 Jauna grāmatu ekonomika Budapešta, Ungārija

1996 Informācijas pakalpojumu kvalitāte Budapešta, Ungārija

1995 Mārketings un jaunu informācijas produktu un pakalpojumu izveide Eiropā Budapešta, Ungārija

1994 Bibliotekāra profesijas nākotne Budapešta, Ungārija

1993 Bibliotēku loma šodien, rīt un pēc tam Budapešta, Ungārija
 
2.tabula. BOBCATSSS norise hronoloģiskā secībā
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tības aspektus un salīdzinājušas 1997. un 2006.gada 
likumus (Poligrā!sko un citu izdevumu bezmaksas 
obligāto eksemplāru piegādes likums un Obligāto ek-
semplāru likums) un to nozīmi Latvijas bibliotēkās.

ar stenda referātu “Digitalizācijas procesi Latvijā”. Savā 
pētījumā studentes apzinājušas Latvijas situāciju di-
gitalizācijas jomā, norādot būtiskākos sasniegumus, 
problēmas un nākotnes plānus.

un I.Paidere piedalījās ar diviem stenda referātiem: 
“Bibliotēku pakalpojuma atbilstība likumiem un notei-
kumiem” un “Bibliotēkas pakalpojums naktī: tā priekš-
rocības”. Pirmajā pētījumā studenti apskatījuši Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas ie-
kārtojumu, nosakot, kā atbilstoši standartiem iekārtota 
bibliotēka ietekmē studiju procesu un darbu. Otrajā pē-
tījumā studenti pievērsušies jautājumam, kā bibliotēkas 
darbalaiks naktī varētu apmierināt Latvijas Universitā-
tes bibliotēkas lietotāju vajadzības. Studenti norāda, ka 
kvalitatīvu bibliotēkas darbu ietekmē un nodrošina ne 
tikai piedāvātās informācijas daudzums un vērtība, bet 
arī veids, kā šī informācija tiek piedāvāta.

Izaicinājumi jaunajiem informācijas  
profesionāļiem. Porto, 28.01.–30.01.2009.

2009.gada simpozijā piedalījās 13 Latvijas Univer-
sitātes bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura 
un maģistra studiju programmas studenti. Bakalaura 
studiju programmu pārstāvēja divas pirmā kursa stu-
dentes Ilze Berņikova un Saiva Bondare, trīs otrā kursa 

Butāne un Silva Suhaņenkova. Simpozijā piedalījās arī 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente 
Baiba Holma.

Simpozija ietvaros I.Paidere, G.Dogžina un D.Ūdre 
uzstājās ar referātu “Folksonomija: datu apstrādes un 
organizācijas veids”. Savā pētījumā studentes apskatī-
jušas Latvijas portālus, kas piedāvā folksonomijas ie-
spēju, noteikušas, cik informatīvi ir tajos piešķirtie at-
slēgvārdi, kā arī noskaidrojušas, cik populāra ir atslēg-
vārdu piešķiršana interneta lietotāju vidū. Pētījuma 
rezultāti liecina, ka lielākajai daļai interneta lietotāju 
patīk un liekas noderīga iespēja piešķirt atslēgvārdus, 
neskatoties uz problēmām, kas dažreiz rodas, meklē-
jot informāciju pēc citu piešķirtajiem atslēgvārdiem.

referātu “Publisko bibliotēku attīstības projekts “Tre-
šais tēva dēls””. Pētījuma autores iepazīstināja simpo-
zija dalībniekus ar projekta ietvaros paveikto, kā arī īsi 
raksturoja projekta ietekmi uz sabiedrību.

M.Butāne simpozijā piedalījās ar stenda referātu 
“Informācijas vizualizācija: vizuālie līdzekļi tematis-
kajai meklēšanai datubāzēs”. Savā pētījumā studente 
norāda, ka mūsdienās ar informācijas meklēšanu inter-
netā saskaras ikviens, tādēļ ir ļoti būtiski sniegt vizuā-
las norādes, kas atvieglotu informācijas meklēšanu un 
rezultātu kārtojuma izpratni.

Savienot digitāli atdalītos: vai bibliotēkas 
nodrošina piekļuvi visiem? Parma,  
31.01.–02.02.2010.

2010.gada simpozijā piedalījās 12 Latvijas Universitā-
tes bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura un ma-
ģistra studiju programmas studenti. Bakalaura studiju 
programmu pārstāvēja trīs pirmā kursa studentes Lais-
ve Vībāne, Mārgareta Knostenberga un Sanita Malēja un 

Laila Paršova un Viktorija Mos-
kina. Savukārt maģistra studi-
ju programmu pārstāvēja divi 
pirmā kursa studenti Anna Pi-

un trīs otrā kursa studentes 

un Silva Suhaņenkova. Simpo-
zijā piedalījās arī Informācijas 
un bibliotēku studiju nodaļas 
docente Līga Krūmiņa.

Simpozija ietvaros K.Papu-
le un V.Moskina vadīja darb-
semināru “Bibliotēku noteiku-
mi: esošā situācija un globālā 
pieredze”. Pētījuma mērķis bija 
sniegt pārskatu par bibliotēku 

noteikumu vēsturisko attīstību, vadlīnijām, to nozīmi 
un esošajiem bibliotēku iekšējās kārtības noteikumiem 
dažādās pasaules valstīs, īpaši izdalot tos noteikumu 
pantus, kuri saistīti ar bibliotēkas pieejamību, kas ir ļoti 
svarīgi bibliotēkas attīstībai un tās apmeklētībai.

Docente L.Krūmiņa un studente L.Paršova nolasī-
ja referātu “Daudzlīmeņu informācijpratības izglītības 

BOBCATSSS 2009. Saviesīgais 
vakars. No kreisās: M.Butāne, 
A.Veitas, G.Mozuļčika un 
S.Suhaņenkova ar kolēģiem 
no Nīderlandes (foto no 
S.Suhaņenkovas personīgā 
arhīva)
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sistēma Latvijā: situācijas analīze”. Pētījumā tika atspo-
guļoti šādu mērķu izpildes rezultāti: 1) noskaidrot in-
formācijpratības līmeni Latvijas sabiedrībā; 2) novērtēt 
Latvijas informācijpratības izglītības sistēmu; 3) apska-
tīt labāko starptautisko praksi informācijpratības ap-
mācību organizēšanā; 4) noteikt virzienus nacionālajai 
attīstībai informācijpratības jomā.

Šim simpozijam tika izstrādāti pieci stenda referā-

“Latvijas Universitātes 
Informācijas sistēma”. Tā 
mērķis — informēt bib-
liotēku un informācijas 
speciālistus un studen-
tus par Latvijas pieredzi 
informācijas sistēmuvei-
došanā un akcentēt to 
nozīmi efektīvā darba 
veikšanā universitātē, 
bibliotēkā un savstarpējā 
sadarbībā.

pētījumā “Lietotājiem 
draudzīgs bibliotēku dizains: mūsdienu bibliotēku ar-
hitektūras un interjera koncepcija” uzsvēra bibliotēkas 
nozīmi un vērtību sabiedrībā, norādot, ka viss — bib-
liotēkas atrašanās vieta, arhitektūra, telpu iekārtojums 
— ir svarīgs, kad mēs runājam par vietu, kur bibliotēku 
lietotāji nāk iegūt zināšanas, sazināties un atpūsties. 
Stenda referāts ietvēra informāciju par trīs Latvijas un 
trīs ārzemju bibliotēku arhitektūras projektiem, kā arī 
tajā tika salīdzināti dažādi bibliotēku interjera un dizai-
na elementi modernās un ne tik modernās bibliotēkās.

“Piekļuve un piegāde: visjaunākās dokumentu sagla-
bāšanas un aizsardzības iespējas nākamajām paau-

dzēm”. Tā mērķis — noteikt jaunākās dokumentu sa-
glabāšanas un aizsargāšanas iespējas Eiropā. Studenti 
secinājuši, ka dokumentu saglabāšana un aizsargāša-
na ir ļoti nozīmīga — materiālu saglabāšanas un aiz-
sardzības rezultātā sabiedrībai pieejami gan vēsturiski, 
gan bieži pieprasīti materiāli.

L.Vībāne un M.Knostenberga uzstājās ar pētījumu 
“Sajūti bibliotēku: bibliotēka no vājredzīgo un neredzī-
go lasītāju viedokļa”3. Stenda referātā studentes uzska-

tāmā veidā sniedza informāciju par neredzīgo 
un vājredzīgo lietotāju iespējām bibliotēkā 
iegūt informāciju. Izvēlētie piemēri ļāva ie-
justies neredzīgo un vājredzīgo lietotāju vidū 
— lasīt tekstu tā, kā to “redz” šie bibliotēku 
apmeklētāji. Stenda referāts tika papildināts 
ar Braila rakstā iespiestu alfabētu.

S.Malējas pētījums “Latvijas Neredzīgo 
bibliotēkas pakalpojumu pārklājums Bila un 
Melindas Geitsu fonda publisko bibliotēku at-
tīstības projekta ietvaros”4 apkopoja informā-
ciju par pakalpojumu un tehniskā aprīkojuma 
pieejamību neredzīgajiem un vājredzīgajiem 
bibliotēku lietotājiem Latvijā. Pētījuma gala 
produkts bija Latvijas karte, kur uzskatāmā 
veidā attēlots pakalpojumu un tehniskā ap-
rīkojuma pārklājums. Plakāts nodots glabāša-
nai Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.

Meklējot jaunas iespējas.  
Sombatheja, 31.01.–02.02.2011.

2011.gada simpozijā pie-
dalījās trīs Latvijas Universitā-
tes informācijas pārvaldības 
bakalaura studiju program-
mas studentes — divas pir-
mā kursa studentes Madara 
Vīlipa un Margarita Dankova 
un viena otrā kursa studen-
te Sanita Malēja. Simpozijā 
piedalījās arī Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas 
docente Daina Pakalna, Lat-
vijas Bibliotekāru biedrības 
(LBB) priekšsēdētāja Silvija 
Tretjakova, LBB Jauno spe-

ciālistu sekcijas pārstāves Dace Ūdre un Silva Suha-
ņenkova.

Simpozija ietvaros S.Malēja kopā ar studentiem 
no Horvātijas vadīja darbsemināru “Jauno tehnoloģi-
ju ieviešana publiskajās bibliotēkās: lietotāji pret bib-
liotekāriem: Horvātijas un Latvijas piemērs”. Pētījuma 
autori akcentēja, ka jauno tehnoloģiju ieviešana pub-
liskajās bibliotēkās bieži vien ir individuāls kāda cilvē-
ka lēmums, līdz galam nenoskaidrojot, vai ieguldītās 
pūles attaisnosies. Ieviešot jaunus pakalpojumus, tai 
skaitā piedāvājot izmantot jaunākās tehnoloģijas, ir 
jāapzinās reālā situācija, arī tas, vai bibliotēkas lietotāji 
tos vēlēsies izmantot.

BOBCATSSS 
2010. Darbse-
minārs “Biblio-
tēku noteiku-
mi: esošā situā-
cija un globā-
lā pieredze” (au-
tores K.Papule 
(no kreisās) un 
V.Moskina (foto 
no A.Kokorēviča 
personīgā ar-
hīva)

BOBCATSSS 2010. 
Stenda referāti
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D.Ūdre un S.Tretjakova nolasīja referātu “Publisko 
bibliotēku pakalpojumi jauniešiem: freestyle biblio-
tēkas modelis”. Pētījuma autores norādīja, ka Latvijas 
publisko bibliotēku pakalpojumi pusaudžiem un jau-
niešiem ir nepietiekami attīstīti un ka nepieciešams 
ieviest jaunu bibliotēkas modeli, kurš uzrunātu tieši 
pusaudžu un jauniešu auditoriju.

M.Dankovas referātā “OPAC modelis bērniem: lieto-
tājdraudzīgs katalogs” tika apskatīts jautājums, kādam 
jābūt bērniem piemērotam elektroniskajam katalo-

gam. Autore izpētījusi ārzemju bibliotēku pieredzi, kā 
arī veikusi bērnu fokusgrupu intervijas Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Docente D.Pakalna uzstājās ar referātu “Pētījums 
“Nacionālā identitāte digitālajā vidē”: plānošana, me-
todoloģijas izstrādes process un nākotnes rezultāti”. 
D.Pakalna aprakstīja valsts pētniecības programmas 
“Nacionālā identitāte” apakšprojektu “Nacionālā iden-
titāte digitālajā vidē”, kuru veicis Latvijas Universitātes 
Sociālo un politisko pētījumu institūts. Referāta mērķis 
bija analizēt pētījuma plānošanas un metodoloģijas iz-
strādes procesu, kā arī prezentēt pirmos rezultātus.

M.Vīlipa piedalījās ar stenda referātu “Bibliotēka kā 
paaudžu informācijas pēctecības veidošana”. Savā pē-
tījumā studente noskaidrojusi, cik bieži bērni, jaunieši, 
pieaugušie un gados vecie cilvēki apmeklē bibliotēku, 
kādu mērķu vadīti viņi to dara, kas būtu jādara biblio-
tēkai, lai viņi to apmeklētu biežāk, kāds ir šo bibliotēku 
lietotāju viedoklis par bibliotēku turpmāku eksistenci.

S.Suhaņenkova un S.Malēja piedalījās ar stenda re-
ferātu “Jauno speciālistu ietekmes novērtējums biblio-
tēku vidē”. Pētījuma rezultātā novērtēta jauno speciā-
listu loma bibliotēkās, kā arī de!nēti LBB Jauno speciā-
listu sekcijas darbības mērķi un iezīmēti tās nākotnes 
darbības virzieni.

Papildus izstrādātajiem pētījumiem S.Malēja un 
D.Ūdre tika uzaicinātas Starptautiskās bibliotēku aso-

ciāciju un institūciju federācijas (International Federa-

tion of Library Associations and Institutions, IFLA) Jauno 
profesionāļu īpašās interešu grupas (New Professionals 

Special Interest Group, NPSIG) darbsemināra “Tā mēs to 
darām: jauni tīklošanas veidi, inovatīvas prasmes un 
zināšanas — 2011.gada jaunais profesionālis” mode-
rēšanā.

BOBCATSSS 2012

2012.gada 23.–25.jan-
vārī simpozijs tiks organi-
zēts Amsterdamā (http://

www.bobcatsss2012.org/). 
Pētījumu pieteikumi par 
tematu “Informācija e-kus-
tībā” iesniedzami līdz 2011.
gada 1.oktobrim, norādot, 
vai pētījuma rezultāti tiks 
prezentēti stenda referāta, 
referāta vai darbsemināra 
formātā. Pētījumu pilnie 
teksti iesniedzami līdz 
2011.gada 1.decembrim.

Vēlamies izteikt patei-
cību līdzšinējo projektu at-
balstītājiem: Latvijas Uni-
versitātes Studentu pado-
mei, Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes 
Studējošo pašpārvaldei, 
Valsts kultūrkapitāla fon-

dam, Latvijas Zinātnes padomei un Latvijas Bibliote-
kāru biedrībai.

1 Bruyns, Ruud. Once upon a time in the West (and East) : a short 
evaluation of Bobcatsss up till now. In: BOBCATSSS 2010 @ Parma, 
Italy, Bridging the digital divide: libraries providing access for all?,  
Monday 25th, Tuesday 26th, Wednesday 27th January, 2010 [online].  
DSpaceUnipr è un servizio dell’Università di Parma, 2010 
[cited April 7, 2011]. Available: http://dspace-unipr.cilea.it/
bitstream/1889/1251/1/Bruyns.pdf

2 Meulie, Evert. BOBCATSSS Website [online]. 1996, 1997 [cited April 7, 
2011]. Available: http://bobcatsss.meulie.net/

3 Plakāta izstrādē piedalījās arī bakalaura studiju programmas pirmā 
kursa studente Katrīna Dzerkale.

4 Plakāta izstrādē piedalījās arī bakalaura studiju programmas pirmā 
kursa students Andis Vangals.

BOBCATSSS 2011. IFLA 
Jauno profesionāļu 
īpašās interešu 
grupas darbseminārs 
“Tā mēs to darām: 
jauni tīklošanas veidi, 
inovatīvas prasmes 
un zināšanas — 
2011.gada jaunais 
profesionālis”. 
M.Vīlipa (no kreisās)
prezentē grupas 
darba rezultātus (foto 
no S.Suhaņenkovas 
personīgā arhīva)


