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Förväntningar
På universitetsbiblioteket vid Lunds universitet började vi jobba med Koha (i den här omgången) våren 
2017. Vi hade en deadline att gå ”live” i juni 2018. Medan vi arbetade mot deadline hade vi inte så mycket 
tid att hålla koll på koha-communityn. Jag anmälde mig till KohaCon och var den enda i vårt team som hade 
möjlighet att åka till USA.

På konferensen räknade jag med att träffa folk som utvecklar Koha och höra om hur andra bibliotek 
använder Koha. På koha-communityns wikisidor fanns inte mycket information om årets konferens eller om 
tidigare konferenser.

Genomförande
Konferensen var proffsigt genomförd, tekniken fungerade och lokalerna var bra, så man hörde och såg 
ordentligt.

De mest intressanta presentationerna tyckte jag var 

• Pluggability and Extensibility - Nick Clemens, Sonic Screwdriver ByWater Solutions

Lite av intern kritik kan man nästan tänka, där man vill inspirera till att använda plugin-systemet för 
att kringgå kohas utvecklingsmodell (men även av andra anledningar).

• How to handle closed stacks communication with Koha ? - Sonia Bouis, Manager of the 

documentary applications service, Lyon 3 University

Vi har ju också magasinsbeställningar, och har intresse av att höra mer om hur de har löst det hos 
dem.

• How to keep the bugs out - Katrin Fischer System librarian / IT Coordinator Bibliotheksservice-

Zentrum Baden-Württemberg

Pedagogisk genomgång av hur teamen jobbar med utveckling och releaser av koha.

• Updating Koha to 18.05 running Elasticsearch in production in a multiscript context: feedback from 

a French Academic library - Séverine Queune, BULAC

Vi kör också ElasticSearch. Vi behöver lära oss mer om hur man får bättre relevanssortering.

Under hackfesten försökte jag prata med några av de personer som vet något om saker vi har haft problem 
med. Till exempel ByWaters systemadministratör om databaskluster och Katrin Fischer om en bugg jag lagt 
in i bugzilla. Vi fick även testa en bra början till ett nytt sandbox-system.

Utfall
Efter både konferensen och hackfesten så kände jag att jag hade lite nya tips och svar att ta med mig tillbaka 
till mina kollegor i Lund. Det bästa är att jag känner att jag vet lite mer om några av de personer som är 
aktiva i communityn, och har bättre möjlighet att kontakta dem om det skulle behövas. Jag känner att det vi 
har gjort i vår koha-implementation kan vara mer intressant för koha-communityn än jag först trodde.
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