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Library (r)evolution: Promoting sustainable information practices 

(1a crida de contribucions) 

 

¡Estudiants, professors i professionals! 

El 22è congrés BOBCATSSS tindrà lloc a Barcelona del 29 al 31 de gener de 2014. BOBCATSSS 
és un congrés anual conegut per ser organitzat per estudiants d’universitats europees. Els 
organitzadors de l’edició de 2014 són els estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona i de la Swedish School of Library and 
Information Science de la University of Borås, Suècia. 

En les darreres dècades hi ha hagut una creixent conscienciació dels problemes ambientals. 
Garantir la sostenibilitat a llarg termini és una qüestió cada cop més urgent a la nostra 
societat i la necessitat de coneixement i d’iniciatives de desenvolupament sostenible és ara 
més gran que mai. El concepte de desenvolupament sostenible inclou tant l’atenció als 
problemes ambientals, com a les desigualtats socials en el món i al manteniment d’una 
economia mundial sòlida. 

El tema principal del congrés és Library (r)evolution: promoting sustainable information 
practices, i el seu objectiu és la identificació de pràctiques sostenibles i la promoció de 
debats que explorin les relacions entre teoria i pràctica, tant en la Biblioteconomia, la 
Informació i la Documentació, como en l’àrea del desenvolupament sostenible. 
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Subtemes que inclou el congrés: 
 

1. Users, customers and prosumers 

Les necessitats d'informació i les pràctiques dels usuaris estan canviant contínuament. Com 
podem entendre aquests canvis i promoure'ls cap a pràctiques més sostenibles, en la 
creació, ús, distribució i conservació d'informació? 

2. Skills and literacies 

Les nostres professions estan canviant ràpidament i noves oportunitats laborals estan 
sorgint constantment com a resultat de la demanda de nous coneixements i competències. 
Com es poden assimilar aquests canvis? Com podem introduir i integrar la sostenibilitat en 
les nostres pràctiques professionals diàries? 

3. Spaces, cultures and freedom of information 

Els drets digitals, l'accés lliure a la informació, a la cultura i al coneixement, així com els 
espais físics i en la xarxa són temes essencials en els nostres esforços per donar suport a les 
pràctiques i institucions democràtiques. Però, ¿com han de ser entesos i promoguts des 
d'una perspectiva orientada a la sostenibilitat? 

4. Social media, cloud computing and mobile services 

Els serveis i les tecnologies d'informació digitals tenen un gran potencial per a la 
transformació ecològica de la societat. Com pot ser integrada la sostenibilitat en el futur de 
les TIC, tenint en compte el seu actual ràpid desenvolupament? 

5. Towards a better future? 

Com podem integrar amb èxit els principis i les pràctiques de la Biblioteconomia, la 
Informació i la Documentació amb els interessos del desenvolupament sostenible? Quins 
conceptes, teories i models s'han de desenvolupar a la Biblioteconomia, la Informació i la 
Documentació per a què el nostre camp de recerca pugui recolzar les pràctiques 
d'informació sostenibles del futur? 

6. Other  

També seran benvingudes altres contribucions sobre qualsevol altra qüestió al voltant de la 
sostenibilitat encara que no s'adeqüin exactament a cap d'aquests cinc subtemes principals 
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Lliurament de les contribucions 

A més de comunicacions, també es podran presentar tallers, pòsters i pecha-kuchas, 
elaborats tant per estudiants com per professors. Per preparar les vostres contribucions i 
propostes utilitzeu la guia que s'exposa a continuació i envieu-les a través del Conference 
Management Software (Conftool) https://www.conftool.pro/bobcatsss2014/. 

Requisits dels resums 

Cal elaborar un resum estès i ha de ser lliurat el 23 de setembre de 2013 com a data límit. El 
resum estès s'ha d'elaborar en format Word (.doc, .docx) o OpenOffice (.odt). Ha d'incloure 
una descripció de l'autor (nom, cognoms, departament, grau, universitat, ciutat, país, correu 
electrònic), un títol i de tres a sis paraules clau. Només ha de contenir text pla (sense figures 
ni taules), i el resum estès ha de ser d'entre 500 a 700 paraules en Times New Roman 10. El 
resum estès ha d'incloure també un breu sumari (100-250 paraules) per a la publicació dels 
resums del congrés. Les fonts i les cites s'han d'elaborar en estil APA. Per a més informació 
consulteu http://bobcatsss2014.hb.se/?page_id=24. 

El congrés vol promoure la diversitat dels participants reunint a professionals, especialistes i 
estudiants de Biblioteconomia, Informació i Documentació. També són benvinguts altres 
estudiants, investigadors i professionals amb interessos en la sostenibilitat i la informació. 

Dates importants 

- Primera crida: 6 de maig de 2013 
- Segona crida: 3 de juny de 2013 
- Tercera crida: 26 d’agost de 2013 
- Data límit per al lliurament dels resums: 23 de setembre de 2013 
- Notificació als autors: 4 de novembre de 2013 
- Data límit per al lliurament de la versió final de les contribucions: 8 de desembre de 2013 
- Congrés: 29-31 de gener de 2004 

 

Per a qualsevol aclariment podeu fer-nos arribar els vostres dubtes a través del formulari 
http://bobcatsss2014.hb.se/?page_id=31. 

 

¡¡¡US HI ESPEREM! 

Comitè organitzador de BOBCATSSS 2014 
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