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• BOBCATSSS е ежегоден международен 

симпозиум с над 25-годишна традиция, 

организиран от 1993 г. до днес от студенти по 

библиотечно-информационни науки от 

европейски университети, и е посветен на 

актуални теми от това научноизследователско 

и професионално направление. 

• Името BOBCATSSS е акроним и описва създадена 

университетска мрежа. Съкращението включва 

първите букви на градовете на университетите, 

които инициират първия симпозиум през 1993 г., 

а именно: Будапеща, Осло, Барселона, 

Копенхаген, Амстердам, Тампере, Щутгарт, 

Шомбатели и Шефилд. Ежегодно има над 200 

участници. 



Форумът се провежда под егидата на Европейската 

асоциация за библиотечно-информационно 

образование и изследвания (EUCLID) 

 





Целевите групи на BOBCATSSS 

• са студенти, преподаватели и 
изследователи в научната и приложна 
област на библиотечните и 
информационни науки, както и 
библиотекари и информационни 
специалисти, работещи в библиотеки и 
информационни отдели.  

• Симпозиумът е утвърденият европейски 
форум, на който се срещат 
професионалистите на бъдещето с 
преподаватели, изследователи и 
практици. 
 



BOBCATSSS 2017 

TAMPERE 

FINLAND 

Проблематиката на симпозиумите насочва вниманието 

върху актуални теоретични въпроси и практически 

аспекти на модерната парадигма на образованието 

по библиотечно-информационни науки. 



BOBCATSSS е уникален като мениджмънт и 

организация 
 

Той се явява реална 
платформа за 
приложение на знанията 
и опита на студентите по 
мениджмънт, маркетинг 
и публична 
комуникация.  

Като част от своето 
обучение, на основата 
на метода “learning by 
doing”, студентски 
екипи от няколко 
университета планират и 
осъществяват 
конференцията както по 
отношение на тематика и 
съдържание, така и на 
управление и 
реализация.  



Студентите, подпомагани от преподавателите-

координатори, управляват всеки аспект от 

осъществяването на проявата: 

 

• управление на научното съдържание 

 (теми и подтеми; резюмета, доклади; подготовка на 

издания); 

• маркетинг и връзки с обществеността; 

• логистика, реклама (печатни материали, листовки, 

плакати); 

• бюджетиране и финансиране; 

• информационни и комуникационни приложения; 

•  развитие на уебсайт, информация в социални мрежи 

 и т. н.  



                              Riga Team 2018  



 
 
 

The theme of the conference was The Power of Reading. We 

received many great works in the three sub-themes: Reading Skills, Habits, and 

Communication; Memory Institutions; and Technological solutions.  

We made a word cloud of the most commonly used keywords authors 

included in their submitted abstracts. 

 

(Word cloud 

made by Liene 

Viļuma) 



• Бъдещите професионалисти участват 

активно в провеждането на конферентните 

дни като дават своя принос за оптималното 

протичане на пълния цикъл от научната, 

културната и социалната програма.  

• Това взаимодействие благоприятства за 

създаването на европейски студентски 

междууниверситетски мрежи по 

библиотечно-информационни науки, 

обединени първоначално от споделения опит 

в рамките на събитието. 

• Комплексните професионални проекти и 

международното сътрудничество са от 

изключителна полза за израстването на 

студентите. 

 



BOBCATSSS 2020 
  Париж, Франция  

  
                 ИЗБОР НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТУДЕНТСКИ ЕКИП ОТ УНИБИТ 

 

• За организатори на форума през 2020 г. са избрани 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Париж, Франция (домакин) 
и съ-организатор - Университетът по библиотекознание и 
информационни технологии, София, България.  

 

• Предстои да се сформира екипът студенти от 
УниБИТ! 
 

• Обогатете своето студентско CV с участие в организацията и 
провеждането на този престижен симпозиум!  

 

• Надградете знания и умения в международна образователна 
среда; осъществете своя презентация пред международна 
аудитория; общувайте със студенти и преподаватели от 
европейски и други страни; опознайте чужди култури и 
традиции; намерете нови приятели и преживейте незабравима 
седмица през месец януари 2020 г. в гр. Париж, Франция! 

 
 



 

• Отправяме покана за кандидатстване към 
студенти, ОКС „бакалавър“, от всички 
специалности на ФБКН и ФИН, които са първа или 
втора година на обучение през АГ 2017/2018. 
Необходимо е владеене на английски език.  

 
Важни дати: 

 

• 27 април 2018 г. – Приемане на кандидатури за участие на 
адрес: t.todorova@unibit.bg.  

• Кандидатите представят: CV (посочете общ успех до момента от 
следването си, опит в международно сътрудничество, подробна 
контактна информация) и Писмо за интерес на български език. 
Необходимо е владеене на английски език, който е работен език на 
симпозиума.; 

 

• 11 май 2018 г. – Краен срок за подаване на кандидатурите; 

 

• 15 май 2018 г., 13.30 ч., каб. 204, УниБИТ-1 – Интервю; 

 

• 16 май 2018 г., 11.00 ч., зала 206, УниБИТ-1 – Обявяване на 
студентския организационен екип за BOBCATSSS 2020 от Университета 
по библиотекознание и информационни технологии.    
 



• Координатор на дейността и на 

екипа за BOBCATSSS 2020 е проф. 

дн Таня Тодорова – ръководител 

на катедра „Библиотечен 

мениджмънт“ при ФБКН на 

УниБИТ.  

 

• За въпроси и допълнителна 

информация: t.todorova@unibit.bg 
 



BOBCATSSS - международният 

симпозиум на студентите по 

библиотечно-информационни 

науки 

 

Проф. дн Таня Тодорова 

УниБИТ 


