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Eftersom vi är ett litet biblioteket på World Maritime University är det alltid bra att hitta nya idéer 
på effektiva lösningar som möjliggör att våran relativt lilla personalstyrka kan ge bättre service 
till studenter och forskare. Koha har hittills varit ett utmärkt verktyg för att hantera våra fysiska 
samlingar. Genom att själva hosta och underhålla Koha har vi kunnat lägga ekonomiska 
resurser som annars hade gått till en kommersiell katalog på att utveckla våra samlingar. Men 
det är inte alltid lätt att hantera Koha utan någon officiell support, vi har varit fast i en gammal 
version och våra försök att uppdatera har gått...mindre bra. Jag hoppades att KohaCon skulle 
kunna erbjuda nya insikter i hur vi kan hantera och underhålla Koha, kanske om jag hade tur få 
tips på varför våra uppdateringar inte fungerade.  
 
KohaCon erbjöd många intressanta presentationer på tekniska utvecklingar och förbättringar. 
Två av de jag tyckte lät mest intressant var presentationerna om Urungi och Metabase. Om jag 
förstod det hela rätt, kan dessa erbjuda en dashboard view över rapporter i Koha, i Urungi kan 
detta göras helt utan att skriva SQL, något som låter väldigt lockande. Vi undersöker just nu 
vilken av alternativen som bäst skulle lämpa sig för oss.  
 
Föreläsningarna om hur man kan göra samlingarna mer synliga för användarna var även de 
väldigt givande. På WMU använder vi EBSCOs Discovery Service, en superbra tjänst men som 
någon av talarna påpekade, inte den bästa för att ögna igenom innehåll när man inte vet exakt 
vad man letar efter. Enssib har löst detta genom att utveckla Bibliotouch, ett webbaserat verktyg 
för att utforska samlingar i Koha efter ämne. Detta gör att samlingarna blir mer tillgängliga för 
användarna och höjer synligheten av materialet.  
 
Jag förväntade mig att KohaCon skulle ge nya insikter och ideér till tekniska lösningar, men 
upplevde att det även blåste nytt liv i passionen för open source överlag och för Koha 
community speciellt. Jag fick några bra tips på vad det kunde vara som hade gått fel med våra 
uppdateringar, någon föreslog att vi kanske hade missat att man inte kunde uppdatera direkt 
från vår version till den nyaste. När jag kom hem från konferensen hade mina briljanta kollegor 
lyckats med uppdateringen och nu återstår bara att föra över vår data till den nya instansen.  
 
Konferensen uppfyllde mina förväntningar och överträffade dem, jag fick inte bara tips på 
underhåll och hantering av Koha, utan även en mängd nya idéer och tankar om hur vi kan 
utveckla och förbättra vår användning av Koha för att bättre tillgodose våra låntagares behov. 
Jag ser fram mot fortsatt samarbete och utveckling inom Koha community, som Chris Cormack 
sa i sin föreläsning: “The strength of me is not my own, it comes from other people”.  
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