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BOBCATSSS 2013’ün Ardından…

After BOBCATSSS 2013…
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Öz

Bu yazıda, 23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile 
Danimarka Kraliyet Kütüphanecilik ve Bilgibilim Okulu tarafından gerçekleştirilen BOBCATSSS 2013 
Konferansının ardından izlenimler sunulmaktadır. BOBCATSSS Konferanslarını 1993 yılından bu yana 
kütüphanecilik okulları ortaklaşa düzenlemektedirler. BOBCATSSS 2014 Konferansı İspanya’dan Bar-
celona Üniversitesi ve İsveç’ten Borås Üniversitesinin işbirliği ile 29-31 Ocak 2014 tarihlerinde Barce-
lona’da gerçekleştirilecektir
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Abstract

In this paper, impressions from BOBCATSSS2013 Conference which is organized by Hacettepe Uni-
versity Department of Information Management and Royal School of Library and Information Science 
Denmark in January 23-25, 2013. BOBCATSSSS is an annual conference that has been organized by 
librarianship schools since 1993. 22nd BOBCATSSS will be held in Barcelona, Spain next year, 29-31 
January 2014.
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Giriş
BOBCATSSS, geleneksel olarak her yıl Avrupa’daki bilgi yönetimi ve kütüphanecilik bölüm-
lerinin öğrencileri tarafından düzenlenen uluslararası bir konferanstır.  Konferans,  European 
Association for Library and Information Education and Research (EUCLID) çatısı altında be-
lirlenen iki ya da üç ülke tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Organizasyonun tamamı 
belirlenen ülkelerdeki ilgili üniversitelerin öğrencileri tarafından gerçekleştirilen BOBCATSSS 
konferansı, 1993 yılından bu yana düzenli olarak genellikle Ocak ve Şubat aylarında  gerçek-
leştirilmektedir.
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Konferansın temel amacı, bilgi profesyonellerinin gelişen yeni teknolojiler doğrultusun-
da değişen rollerini tartışmak amacıyla öncelikle öğrencileri, araştırmacıları ve konuyla ilgili 
profesyoneller ile akademisyenleri bir araya getirerek çok kültürlü bir ortamda etkileşimi sağla-
maktır. Bu amaç doğrultusunda her yıl Avrupa’nın doğusundaki ve batısındaki birer üniversi-
tenin ilgili bölümlerindeki öğrenciler ortak çalışmalar yaparak konferansın organizasyonunu 
gerçekleştirmektedirler. Bu özellikleriyle BOBCATSSS konferansı, geleceğin profesyonelleri, 
günümüz araştırmacıları ve akademisyenlerinin Avrupa çapındaki buluşma noktası olmakta; 
farklı ülkelerdeki öğrencilerin, uygulamacıların ve akademisyenlerin güncel gelişmeler hak-
kında bilgi sahibi olmalarına, yeni çalışma alanlarını keşfetmelerine ve bu alanlarda kendilerini 
geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır.

BOBCATSSS konferansının adı, EUCLID’de yer alan kurucu ülkeler ağı olarak da 
nitelendirilen ve ilk konferansların yapıldığı yerler olan Budapeşte, Oslo, Barcelona, Kopen-
hag (Copenhagen), Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely, Sheffield şehirlerinin ilk 
harflerinden oluşmaktadır. Daha sonraki yıllarda BOBCATSSS konferansını düzenleyen ülke-
ler ağına konferansın düzenlendiği diğer şehirlerin yer aldığı ülkeler de katılmıştır (Borås, Riga, 
Kharkiv, Moskova, Tallinn, Torun, Warsaw, Sofia, Ljubljana, Krakow, Bratislava, Prag, Osjiek, 
Zadar, Berlin, Potsdam, Porto ve Parma).

BOBCATSSS konferansının içeriği ve yönetimi öğrenciler tarafından gerçekleştiril-
mektedir. Konferans bu özelliği nedeniyle bilgi bilim ve kütüphanecilik alanında tektir ve ol-
dukça önemlidir. Konferansın tüm aşamaları (pazarlama, finansal ve lojistik destekler, konfe-
rans yönetimi) öğrenci ekipleri tarafından hazırlanmaktadır.

2013 yılında yirmi birincisi düzenlenen BOBCATSSS Konferansı, Hacettepe Üniver-
sitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Danimarka Kraliyet Kütüphanecilik ve Bilgibilim 
Okulu (Royal School of Library and Information Science) işbirliği ile 23-25 Ocak 2013 tarih-
leri arasında Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleşti-
rilmiştir. Konferansın organizasyonu için Danimarka Kraliyet Kütüphanecilik ve Bilgibilim 
Okulu’ndan 13 lisans/lisansüstü öğrenci ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Araştırma Görevlileri ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 
öğrenim gören 30 gönüllü lisans öğrencisi birlikte çalışmışlardır. 

Ana teması “From Collections to Connections: Turning Libraries ‘Inside-Out’” (Ko-
leksiyonlardan İletişime: Kütüphanelerin içini dışına çıkarmak) olarak belirlenen konferansta 
önemli davetli konuşmacılar yer almıştır. Konferansta, kütüphanelerin değişimi için kullanılan 
“inside-out” kavramının yaratıcısı OCLC Başkan Yardımcısı Lorcan Dempsey, “The Inside-
Out Library: Scale, Learning, Engagement1” başlıklı sunumu ile büyük ilgi toplamıştır. Ayrıca 
Oslo ve Akershus Üniversitesi Profesörü Ragnar Andreas Audunson tarafından yapılan “From 
Collections to Connection: Building a Revised Professional Platform for Librarianship” sunu-
mu da konferans ana temasını destekler niteliği ile katılımcıların dikkatini çekmiştir. 

Konferans hem katılımcılar hem de bilimsel içeriği açısından geniş yelpazeye ulaşmış, 
4 farklı kıtadan 31 ülkeden gelen 250’den fazla katılımcı, 137 başvuru arasından seçilmiş 11 
çalıştay, 57 bildiri, 4 pecha kucha sunumu ve 30 posteri dört ayrı salonda gerçekleştirilen para-
lel oturumlarda izleme şansı bulmuştur2. Konferansın tam metin kitabı kısa bir süre sonra Ha-
cettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün editörlüğünde Cambridge Scholars 
Publishing yayınevi tarafından yayımlanacaktır. 

Önceki BOBCATSSS toplantılarından farklı olarak ilk defa bu yıl düzenlenen 
kütüphanecilik okulları oturumu ve pecha kucha oturumu ile katılımcılar farklı deneyimler ka-
zanmışlardır. Kütüphanecilik okulları oturumunda Digital Library Learning Programı ile Avru-
pa ve Amerika’dan toplam 17 okul kısa sunumlarla kendilerini tanıtma şansına sahip olmuştur. 
Oturum aynı zamanda katılımcıların çalışma alanlarına yönelik programları tanımalarına imkân 
verirken, okullar/programlar arasında yeni anlaşmaların ve işbirliklerinin oluşmasına yönelik 
bir platform özelliği de taşımıştır.  BOBCATSSS konferanslarında ilk kez uygulanan bir diğer 
oturum olan Pecha-kucha oturumunda ise 20 slayttan oluşan sunumların sunum sahipleri tara-
fından 6 dakika 40 saniyede (herbir slayt için 20 saniye) anlatılması beklenmiş, böylelikle de 
zaman yönetiminin önemi eğlenceli bir şekilde vurgulanmıştır. 
1 Lorcan Dempsey’nin sunumuna http://www.slideshare.net/lisld/the-inside-out-library adresinden erişilebilir. 
2 Konferans programına https://www.conftool.pro/bobcatsss2013/sessions.php adresinden erişilebilir.
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BOBCATSSS konferanslarının geleneği olarak her yıl seçilen yılın “BOBCAT”i; Ams-
terdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Profesörü Jelke Nijboer olmuştur. Ayrıca en iyi bil-
diri ve poster ödülleri de kapanış oturumunda sahiplerini bulmuştur. Program komitesi üyeleri 
tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi bildiri ödülünü Todd Suomela ve Suzie 
Allard  “Libraries as Centers for Science Literacy and Public Science” başlıklı bildiri ile alır-
ken, en iyi poster ödülüne “FaBio - Mannheims Library on a Bike” başlıklı çalışma layık gö-
rülmüştür. 

23-25 Ocak 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümünün tüm ekibinin destek ve katkılarıyla katılım sağladığı ve Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün büyük destekleri ile düzenlenen BOBCATSSS2013 konferansı  başarı ile ta-
mamlanmıştır. Büyük beğeni toplayan konferans logosunu lisans öğrencilerimizden Sefa Mus-
tafa DHYI tasarlarken, tüm tasarımlar için oluşturulan ekipte yine Sefa Mustafa DHYI, Melisa 
Gelbal ve Hüseyin Fırat Akın yer aldılar. Bu bağlamda, başta Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Tuncer ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kayıran olmak üzere tüm bölüm 
elemanlarına, program, organizasyon ve yerel komitelerde yer alan üyelere, gönüllü öğrencile-
rimize, sponsorlarımıza ve destek sağlayan diğer herkese şükranlarımızı sunarız. 

 Konferans sonunda düzenlenen kapanış toplantısında gelenek olduğu üzere 
BOBCATSSS bayrağı bu yılın organizatörlerinden konferansı gelecek yıl düzenleyecek ül-
kelerin takımlarına teslim edilmiştir. 22. BOBCATSSS Konferansı yukarıda da anıldığı gibi 
İspanya’dan Barcelona Üniversitesi ve İsveç’ten Borås Üniversitesinin işbirliği ile 29-31 Ocak 
2014 tarihlerinde Barcelona’da gerçekleştirilecektir3.

3 BOBCATSSS 2014 Web sayfası: http://bobcatsss2014.hb.se/. BOBCATSSS 2014 tanıtım videosu http://www.youtube.com/
watch?v=BDxJ4f8t_-w adresinden izlenebilir.
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