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BOBCATSSS 2019, Osijek, Kroatien 

Tack vare beviljat medel från ABM-institutionen fick vi möjlighet att besöka 
den kroatiska staden Osijek och BOBCATSSS-konferensen. Den här reseberät-
telsen redogör för vår resa till konferensen och några av de höjdpunkter som 
vi tagit med oss därifrån, med konferens på dagarna och en del sociala aktivi-
teter som ordnades på eftermiddagar och kvällar. Vi valde även att ta några 
extra dagar på hemvägen för att stanna i Zagreb och uppleva den staden och 
delar av dess kulturella utbud, vilket vi tar upp i slutet av vår reseberättelse. 

Introduktion 
BOBCATSSS är en årlig konferens inom Biblioteks- och Informationsveten-
skap som organiseras av EUCLID (European Association for Library & Inform-
ation Education and Research). Till skillnad från många andra akademiska 
konferenser planeras och drivs den av studenter. I år ägde konferensen rum 
22–24 januari i Osijek, Kroatien. Temat för i år var ”Information and techno-
logy transforming lives: Connection, Interaction, Innovation”. 

Osijek är Kroatiens fjärde största stad och ligger i landskapet Slavonien 
i landets östra del. Idag präglas Osijek mycket av det universitet som ligger 
där, eftersom en stor del av befolkningen är studenter. Staden har under de 
senaste århundradena tillhört både det Osmanska och Habsburgska riket 
och har en rik kulturhistoria eftersom flera olika kulturer blandats genom 
åren. Detta syns tydligt i arkitekturen där byggnader i olika stilar från ny-
klassicism, jugend och de modernare betongbyggnaderna (som i folkmun 
kallas Stalin-Barock) står uppradade efter varandra. I många av stadens 
byggnader finns skotthål – spår från självständighetskriget under 1990-talet 
som sakta renoveras bort med hjälp av EU-pengar.  
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Namnet Osijek kommer från det kroatiska ordet oseka som betyder ebb 
och syftar till att staden, som ligger längs med floden Drava, placerades på 
höglandet vid flodens södra strand för att inte svämmas över. Precis som i 
antika Egypten är det även floden, och inte väderstrecken, som används för 
att orientera sig. 

Höjdpunkter i programmet 
Konferensens presentationer delades upp under tre dagar. Varje dag bestod 
av tre block på cirka en timme var med pauser emellan. Under varje block 
hölls presentationer i tre lokaler. Dessa innehöll tre till fyra presentationer 
var. Det fanns alltså mycket att välja på.  

En delegation från Borås fanns på plats för att presentera papers. Stu-
denterna läste på grundnivå och hade där möjligheten att välja en kurs som 
var upplagd för att göra en mindre undersökning som underlag till ett paper 
som de uppmuntrades skicka in till BOBCATSSS. Detta resulterade i en pre-
sentation under första dagen och en posterpresentation dag två. 

Konferensens tema var en röd tråd genom många av programpunk-
terna, men det fanns talare som förhöll sig mer fritt till det. En av dessa var 
Jure Zilic från universitetet i Osijek som presenterade en undersökning om 
kroaternas vanor när det kom till böcker och läsning. Nationellt läser kroa-
terna mindre än det europeiska genomsnittet, och en majoritet av befolk-
ningen läser eller köper inte böcker överhuvudtaget. I Zilics studie var det 
östra delen av Kroatiens befolkningen som undersökts, där låg siffrorna lite 
högre – till exempel hade 56 % av informanterna i studien ett lånekort jäm-
fört med 20 % nationellt. Anledningen att så många inte köper böcker för-
modas vara att det är för dyrt, att många inte är intresserade eller hellre 
lånar böcker. De som köpte böcker gick efter sådant som rekommendationer 
från vänner, rea och vad som låg på bästsäljarlistorna när de valde vad de 
skulle köpa.  

Matilde Fontanin från Sapienza universitetet i Rom presenterade en 
studie om bibliotekens roll inom diskursen för ”fake news”. De menade att 
det vi sedan några år tillbaka refererar till som ”fake news” inte är ett nytt 
fenomen utan en ny kontext, som kan kopplas till sådant som clickbait-artik-
lar och medborgarjournalistisk på internet och sociala medier. Studien vi-
sade att aktörer som inte är bibliotekskopplade inte såg något samband mel-
lan biblioteken och ”fake news”-fenomenet, medan biblioteken själva tyckte 
att det var något man kunde spela en viktig roll inom. Ett exempel som togs 
upp är IFLA som utformat en informationsaffisch som heter ”How to spot 
fake news”.  

Under en workshop om personlig integritet i smarta hem diskuterades 
problematiken kring implementerandet av allt fler ”smarta” lösningar i hem-
met – från tandborstar med AI-teknologi till virtuella assistenter som Ama-
zons Alexa. De ansvariga för workshopen kom sedan med förslag på hur 
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dessa system skulle kunna utformas för att skydda användarnas samlade in-
formation och vilka hinder som står i vägen för detta. 

Erika Weir från University of Illinois, USA, berättade om det problema-
tiska arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra en amerikansk tidskrift 
som gavs ut av den litauiska minoritetsgruppen i Chicago. Då tidskriften är 
av intresse för forskning i både USA och Litauen hade digitaliseringsförsök 
påbörjats och delvis genomförts i båda länderna. Men på grund av språkbar-
riärer, metadata lades endast in på ett språk, var materialet fortfarande 
svåråtkomligt för många trots det stora arbete som gjorts med att öka till-
gängligheten. 

Konferensen hade också en poster-session där 20 stycken posters pre-
senterades. Malin Barkelind från ABM-programmet i Uppsala presenterade 
sin poster ”The Nordic library - What is it and who is it for?”. Alla presenta-
törer fick två minuter på sig att presentera sin undersökning och efter det 
följde ett mingel där posterna stod uppställda i entréhallen så att alla konfe-
rensdeltagare skulle kunna gå runt och titta på dem. Det här arrangemanget 
var tyvärr mindre bra organiserat eftersom ljudet i den stora entréhall där 
programpunkten ägde rum ekade väldigt mycket, och den ljudanläggning 
som användes inte kunde hantera det. Dock var det intressant att se de olika 
posterna som ställdes ut, med stor variation i ämnen som togs upp. Det ge-
nomfördes även en omröstning där konferensens bästa poster korades – det 
vinnande bidraget kom från ett gäng studenter från universitetet i Barcelona 
och deras undersökning ”Animals in the library: the benefits of bringing 
them at the library”.  

Sociala aktiviteter 
Arrangörerna av BOBCATSSS bjöd inte enbart på ett intressant konferens-
program och möjlighet att uppleva staden Osijek. Ett antal sociala aktiviteter 
fanns också. Vi deltog i vissa av dessa – något som gav oss en fördjupad bild 
av den stad vi befann oss i. Dessutom skapade det möjligheter för alla kon-
ferensdeltagare att knyta kontakter utöver de man redan hade.  

Osijek har ett antal museer. Guidade visningar erbjöds på museet för 
vattenlevande varelser, det arkeologiska museet och museet som speciali-
serat sig på regionen, Slavonien. Dagen innan konferensen drog igång deltog 
vi på en stadsvandring genom Osijek, där vi fick ta del av stadens historia och 
se de olika stadsdelarna. En guide visade oss runt, till exempel i den del av 
staden som kallas Fästningen (eller Tvrđa som det heter på kroatiska) och 
som härstammar från 1700-talet. I dagsläget finns en hel del av de centrala 
byggnaderna bevarade, och även en liten del av det som en gång var stads-
mur.  

Dessutom ordnades ett antal mer rent sociala evenemang. Vi deltog i 
ett pubquiz som handlade om ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
(till exempel gällde det att ha koll på Five laws of library science som 
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utformades av S. R. Ranganathan) och konferensens historia. Även skridsko-
åkning var inplanerat för dem som ville och vågade. Trots att det var ett tag 
sedan vi stod på skridskor gick det rätt bra och många av deltagarna var för-
vånade över att vi lärde oss att åka skridskor i grundskolan i Sverige. 

God mat och dryck fanns det gott om i Kroatien, och för den som ville 
äta mer hållbart var utbudet av vegetarisk mat över förväntan. Man behövde 
heller inte oroa sig för att inte få tillräckligt med mat, något vi upptäckte 
redan första dagen då de helt vanliga hamburgarna visade sig vara dubbelt 
så stora som i Sverige, men hälften så dyra. Landskapet runt Osijek är perfekt 
för vinodling vilket gav ett stort utbud av lokala viner. För den mer ölintres-
serade erbjöd staden även en del lokala ölsorter med gamla anor.  

Zagreb 
Efter att BOBCATSSS i Osijek avslutats passade vi på att se mer av Kroatien 
och stanna en helg extra i huvudstaden Zagreb. Vi gjorde flera museibesök 
och vandrade runt i ”övre staden”, som är den äldre delen av Zagreb. Mest 
utmärkande ur ett kulturarvsperspektiv var den stora domkyrkan och sten-
porten (Kamenita vrata på kroatiska), en stadsport som härstammar från 
1200-talet som idag används som kapell.  

Zagreb som stad har en lång historia, men det tidiga 90-talets Balkan-
krig har av förståeliga anledningar präglat staden på många sätt. Denna 
historia fick vi viss inblick i genom museet Images of war som genom foto-
journalistik har som ambition att skildra kriget och dess konsekvenser. Foto-
grafer både från Kroatien och det forna Jugoslavien fanns representerade på 
museet, som är litet och relativt nyöppnat. En engagerad guide svarade på 
våra frågor och gav oss kontext till de bilder som visades i utställningen. En 
annan rest från 90-talets krig är Grič-tunneln, som byggdes som skyddsrum 
under Andra världskriget, återanvändes under Balkankriget och sedan några 
år tillbaka har öppnats för allmänheten – som turistattraktion och som ett 
smidigt sätt att promenera genom ena delen av staden till den andra.  

Utöver dessa sevärdheter besökte vi två andra museer i den museitäta 
gamla staden. Det ena heter Zagreb 80’s Museum och visar, som namnet 
antyder, en bild av Zagreb på 80-talet. Museet upptar ett antal rum och är 
utformat som en typisk kroatisk 80-talslägenhet (slående likt svenskt 70-tal), 
med kök, vardagsrum, sovrum och underhållningsrum med möjlighet att få 
pröva på tidstypiska datorspel. Det andra museet var Museum of Broken Re-
lationships, något som startade som ett konstprojekt men som nu vuxit till 
fysiska museum i Zagreb och Los Angeles. Deras samling består av föremål 
med ackompanjerande berättelser som handlar om uppbrott från en relat-
ion. En unik och sevärd upplevelse.  
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Avslutning 
Att åka på BOBCATSSS-konferensen var både roligt och givande, och vi är 
mycket nöjda med vår resa. Konferensen är en utmärkt chans att få träffa 
BoI-studenter och forskare från hela världen, höra mer om vad som är på 
gång inom vårt forskningsområde och bli inspirerad. Dessutom har man väl-
digt roligt och får möjlighet att se en eventuellt ny stad. BOBCATSSS-konfe-
rensen år 2020 ordnas i Paris och vi vill varmt rekommendera andra BoI-stu-
denter att åka dit.  
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