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MALIN BARKELIND1 

Bobcatsss 2018 i Riga  

Bobcatsss är en biblioteks- och informationsvetenskapskon-
ferens som anordnas årligen av studenter. Årets tema var läs-
ning och jag berättar här om några intressanta föredrag och 
infallsvinklar som inspirerade mig. Konferensen hölls denna 
gång i Riga och jag fick chansen att besöka bland annat Lett-
lands nya nationalbibliotek och världsarvet Vecrīga, Rigas hi-
storiska centrum.  

Läsandets kraft 
I januari 2018 reste jag till Riga för att delta i biblioteks- och 
informationsvetenskapskonferensen Bobcatsss (bokstäverna 
representerar initiativtagarna till den första konferensen: 
Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen, Amsterdam, Tam-
pere, Stuttgart, Szombathely och Sheffield). Konferensen 
hålls en gång om året sedan 1993 och anordnas av studenter 
från minst två universitet. I år var temat läsandets kraft (The 
power of reading) och konferensen organiserades av studenter 
vid Lettlands Universitet och Eötvös Loránd-universitetet i 
Budapest, Ungern. 2018 är ett speciellt år i Lettland eftersom 
landet firar 100-årsjubileum. Det har däremot inte varit ett 
självständigt land hela perioden eftersom det under en lång 
tid var ockuperat av Sovjetunionen.  

Konferensen inleddes med en öppningsceremoni med 
lettisk sång och musik i nationalbiblioteket, som även kallas 
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Gaismas Pils, ljusslottet. Öppningstalet hölls av professor 
Jurģis Šķilters som forskar om kognition. Ur det perspektivet 
berättade han om vad läsning är. Själva avkodningen består 
av visuell perception och språkliga processer. Genom studier 
av ögonrörelser vet vi att vuxna inte läser en text bokstav för 
bokstav, utan förflyttar blicken snabbt horisontellt med 
korta stopp vid ord. Vanliga ord läser man som en enhet, och 
längre stopp sker bara för att läsa ovanliga ord. Avkodningen 
går alltså väldigt fort, och de processer som tar tid är kogni-
tiva, icke-verbala processer för att konstuera betydelser och 
sammanhang. Kunskaperna om hur vi läser kan sedan an-
vändas för att analysera medieformatets påverkan på läsning 
– är skillnaden stor mellan digital och analog läsning? Digital 
läsning underlättar för parallell läsning och användande av 
hypertext, medan den analoga är seriell och taktil. Det verkar 
också som att digital läsning gör att vi minns mer ordagrant, 
till skillnad från det mer konceptuella minnet från analog 
läsning. Analog läsning verkar även vara bättre för barns in-
lärning av nya ord. Formatet påverkar alltså läsningen, men 
människor är också anpassningsbara och Jurģis Šķilters be-
tonar att vi i nuläget är hybrider som behärskar både digital 
och analog läsning.  

Konferensens tema var läsning i vid mening, och det var 
intressant att börja konferensen med ett perspektiv på läs-
ning som ligger ganska långt ifrån bibliotekariers vardag. 
Under konferensens gång märktes det vilken bredd det finns 
i ämnen som biblioteks- och informationsvetare kan intres-
sera sig för, allt ifrån William A. Tringalis exalterade beskriv-
ning av sin ”guerrilla-katalogisering” där han i smyg flyttade 
Kalle och Hobbe från antologihyllan till serier för barn och 
unga, till Asnāte Pūcēnas redogörelse för vad besökarna gör 
på natten när universitetsbiblioteket är öppet men obeman-
nat och Daniel Meirs presentation av den vetenskapliga pub-
likationens luckor eller blinda fläckar och vad vi kan göra åt 
dem.  
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Bild 1. Utsikten från Nationalbiblioteket mot Gamla stan, Vecrīga. 

Lettlands nationalbibliotek 
Konferensens första dag avslutades med ett besök på 
Lettlands nationalbibliotek. Lettland har haft ett 
nationalbibliotek sedan året efter självständigheten, alltså 
sedan 1919. Den nya byggnaden ligger vid floden Daugava 
och färdigställdes 2014. Byggnaden är 68 meter hög med 13 
våningar och från den översta våningen kan man se ut över 
staden, bland annat gamla stan tvärs över Daugava. En in-
komstkälla för biblioteket är uthyrning av lokaler högst upp 
i byggnaden.  

Den nya biblioteksbyggnaden ritades av den lettisk-
amerikanska arkitekten Gunārs Birkerts. Han föddes i Riga 
men bodde och verkade i USA under största delen av sitt liv. 
Birkerts gick nyligen bort, i augusti 2017. Han var känd för 
att vara bra på ljus och för att maximera användandet av 
dagsljus i sina byggnader. Det ser man också i 
nationalbiblioteket där ljuset släpps in och reflekteras mot 
vita väggar för att ge ett behagligt ljus för läsning, medan 
böcker förvaras skyddade från starkt ljus. Birkerts har också 
designat mycket av inredningen i biblioteket, bland annat de 
specialdesignade möblerna för bibliotekets kartsamling.  

Fastän byggnaden nu kallas Gaismas Pils, ljusslottet, var 
det en berättelse om ett berg av glas som inspirerade 
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Birkerts. I pjäsen Zelta Zirgs (Den gyllene hästen) av den let-
tiska författaren Rainis lyckas en ung man ta sig upp för ett 
glasberg, väcka den sovande prinsessan och rädda kungadö-
met. Mellan raderna uppmanar den letterna till självständig-
hetskamp.  

 

 
Bild 2. Zelta Zirgs av Rainis och biblioteket som ska likna pjäsens glas-
berg.  

 
Varje våning har en egen färg, och färgerna har en symbolisk 
betydelse för letterna. De är desamma som färgerna på 
Lettlands egen valuta lats, som har använts när Lettland varit 
självständigt, fram till bytet till euro. Byggnaden är mycket 
modern och tillgänglig. Bredvid biblioteket, i en separat 
byggnad som kyls med vatten från floden intill, finns alla 
servrar.  

Jag uppskattade den guidade visningen av biblioteket och 
passade också på att besöka bibliotekets permanenta 
bokhistoriska utställning, som visade bokens historia i 
Lettland, från handskrifter till modern litteratur. Bokens och 
litteraturens samspel med samhället och den enskilda 
människan fick också plats i utställningen. Många tekniker 
användes för att ge besökaren olika intryck och för att passa 
olika åldrar, som text, bild, video, ljud och prova-på-
stationer. Biblioteket har ofta flera tillfälliga utställningar 
parallellt utöver den permanenta.  

Det nya biblioteket är ett landmärke och turistmål – ett 
av stadens få turistmål som inte är historiska. Tanken är 
antagligen att det ska hjälpa till att ”sätta Riga på kartan”. De 
unga letter jag pratade med om den nya 
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biblioteksbyggnaden var däremot inte imponerade utan 
tyckte att glasjätten var för modern och för mycket av ett 
skrytbygge.  

 

 
Bild 3. Litteraturens effekter på människan. När man vänder blad i 
boken börjar en ny berättelse och färger, bilder och ljud ändras för att 
visa hur man lever sig in i en berättelse.  

 

 
Bild 4. Ett spel som förklarar censur av texter.  
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Bilder av ”äkta” läsning 
Ute Schneider från Gutenberg-institutet i Mainz inledde 
konferensens andra dag med ett föredrag med titeln 
Watching the reader. Hon har undersökt bilder av läsning och 
hur de speglar identiteten som läsare och bokens 
materialitet. Man kan avläsa vad som är socialt önskvärt och 
vad som anses vara ”äkta” läsning genom att analysera hur 
läsningen avbildas. Konstverk som visar läsande personer 
har funnits i många hundra år, och fotografier med läsning 
som tema är ingenting nytt. Vi fick till och med se en ”läs-
selfie” från 1970-talet.  Det som säger något om vår syn på 
läsning i dag är däremot de samtida bilderna, och Ute Sch-
neider har genom att analysera populära bilder av läsning på 
Instagram hittat dagens trender. Hur ser en socialt önskvärd 
lässituation ut i dag? 
 

 
Bild 5. Ute Schneider berättar om bilder av läsning.  
 
Instagram-bilderna visar personer som läser på alla möjliga 
platser, både inomhus och utomhus och med stor variation 
vad gäller omgivningen. Däremot avbildas de läsande 
personerna gärna fokuserade och som att de är i sin egen 
värld. De läser ostört och gärna med någon sorts dryck inom 
räckhåll. De läser alltid pappersböcker, aldrig e-böcker. Även 
i intervjuer verkar det vara det som anses vara ”riktig” läs-
ning: läsningen ska vara analog och fokuserad. Den riktiga 
läsningen innebär också att det är romaner man läser, och 
helst tjocka böcker. Det handlar alltså inte bara om att man 
läser, utan också vad man läser. Intervjupersonerna kopplade 
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också den riktiga läsningen till att sitta bekvämt, gärna med 
en filt eller ett täcke, och dricka något gott.  

Bilderna som blivit populära på Instagram visade, föru-
tom var läsaren befinner sig och vad den läser, även vilka at-
tribut som får finnas med i bild. Katter var mycket populära. 
Teknik undveks på bilderna, men blommor fick gärna finnas 
med, liksom naturmaterial som trä och ull.  

Rigas centrum, Vecrīga 
Jag hade inte besökt Riga förut och passade därför på att pro-
menera runt i de äldre delarna av staden och utforska kyrkor, 
museer, med mera. Två kyrktorn utmärker gamla stan i 
Riga: St. Peterskyrkans och Domkyrkans. De ligger bara 
några kvarter ifrån varandra. Domkyrkan är Baltikums 
största medeltida kyrka och de äldsta delarna är från början 
av 1200-talet. Båda kyrkorna är protestantiska, men i gamla 
stan finns också flera katolska kyrkor och strax utanför gamla 
stan den pampiga rysk-ortodoxa Kristi Födelsekatedralen 
med förgyllt tak. Mer än en tredjedel av Rigas invånare är 
etniska ryssar och den vanligaste nationaliteten bland turis-
ter är rysk.  

Det sägs att den första julgranen dekorerades i Riga, nå-
got som är nästintill omöjligt att bevisa eller motbevisa. En-
ligt berättelsen var det tack vare Svartbröderna som granen 
dekorerades, och den ska ha stått på torget mellan Svartbrö-
dernas hus och stadshuset. Svartbröderna var ogifta tyska 
köpmän i Riga och hade St. Mauritius som skyddshelgon, 
men det är okänt om namnet kom först eller som en konse-
kvens av kopplingen till St. Mauritius som brukar avbildas 
som en svart man. Byggnaden uppfördes på 1300-talet men 
totalförstördes under andra världskriget, liksom flera andra 
unika historiska byggnader i Riga. Byggnaden återställdes 
under 1990-talet och fasaden ser nu ut som den gjorde före 
kriget.  
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Bild 6. Svartbrödrahuset till vänster och Kristi Födelsekatedral till hö-
ger.  

 
Spåren av krig och ockupation finns på många ställen i Riga. 
Museer som KGB-museet och Lettlands ockupationsmu-
seum berättar om 1900-talets våldsamheter, och när man 
besöker historiska byggnader finns ofta en redogörelse för 
återuppbyggnadsprocessen. Genom historien har Riga varit 
en viktig handelsstad och förutom tysk och rysk även svensk 
under en period, 1621–1710. 
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Avslutande reflektioner 
Det har varit intressant att delta i konferensen Bobcatsss, 
som var inspirerande och fick mig att inse att väldigt mycket 
ryms under biblioteks- och informationsvetenskapens äm-
nesparaply. Samtidigt känns det genomförbart att själv 
kunna presentera något på konferensen. Stämningen är väl-
komnande och man behöver inte ha genomfört något stort 
forskningsprojekt för att få presentera sina resultat och idéer. 
Mindre undersökningar varvas med professionella forskare 
utan att nivån blir låg. 

Det har också varit givande att möta andra konferensdel-
tagare från olika länder och i olika stora sällskap. Några reste 
tillsammans i en stor grupp, någon var den enda deltagaren 
från sitt land. Vi diskuterade våra utbildningar, förvänt-
ningar och mål inför framtiden och jämförde hur utbild-
ningarna fungerar i olika länder. Vi pratade självklart också 
om läsning, och vad och hur vi själva läser.  

Själva staden Riga gjorde också ett starkt intryck på mig 
trots det ruggiga vädret. Den vackra arkitekturen och intres-
santa historien gör att jag gärna skulle resa tillbaka någon 
gång.  

Jag vill avsluta med att tacka Institutionen för ABM för 
bidraget som gjorde resan möjlig. Jag vill också uppmana alla 
ABM-studenter att besöka Riga och alla biblioteks- och in-
formationsstudenter att delta i Bobcatsss! 
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