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Reserapport 

 

Förväntningar 

 

Min förhoppning inför KohaCon var att få kunskap om hur man jobbar på bibliotek i 

allmänhet och med Koha i synnerhet på bibliotek i andra länder. Använder vi systemet på 

olika sätt? Finns det funktioner som vi inte använder men skulle ha nytta av? Hur kan vi 

tillsammans utveckla systemet och dra nytta av communityn? 

Jag ville knyta kontakter för kommande kunskapsutbyte och eventuell hjälp frågor om 

systemet. En fråga jag särskilt hade med mig var om det fanns det några representanter 

från kluster liknande det mitt bibliotek är del av. 

Jag hade också en önskan att få mer kunskap om Koha-communityn och hur jag med den 

kunskap jag besitter kan bidra till förvaltning och utveckling av Koha. 

 

Genomförande 

 

En del av presentationerna var inte så relevanta för vår del som folkbibliotek, som t ex 

föreläsningarna om Course Reserves, men var trots detta intressanta och minnesvärda då 

det förstås är bra att känna till systemets möjligheter. 

Det var intressant att höra om alla olika migreringsprojekt - Christopher Todd, University 

of Pittsburgh Barco Law Library,  

Andra föreläsningar var väldigt bra för vår del. 

Myka Kennedy Stephens, Lancaster Theological Seminary, föreläsning om "Leveraging 

Open Source Library Guides: Integrating Koha and SubjectsPlus" var bra och väckte en 

del tankar. Kan vi använda oss av detta? Oklart i dagsläget, men precis som tidigare en 

förmån att få berättat om systemets möjligheter. 

De mest minnesvärda föreläsningarna var "The MEGamenu", och "SEKnFind: Ten years, 

forty-six libraries, one Koha installation" av Jason Robb, SEKnFind Coordinator, 

Southeast Kansas Library System. 

Jason Robbs föreläsningar var extra intressanta eftersom han var från ett samarbete 

liknande vårt, även om deras styrning ser lite annorlunda ut jämfört med vårt samarbete. 
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Bibliotek Mellansjö är ganska nytt. Vi har officiellt varit igång med vårt samarbete i snart 

ett halvår. Southeast Kansas Library System har varit igång i flera (6?) år. Bibliotek 

Mellansjö undersöker också just nu möjligheter att utveckla OPAC:en och en eventuell 

integration med CMS.  

"The MEGamenu" var en bra genomgång av hur de steg för steg arbetat med 

framtagandet av Megamenyn. 

Vi pratade med Jason under Hack-festen och fick väldigt mycket bra utbyte - tankar om 

samarbetsmodeller, praktisk information om riktlinjer för personal om katalogisering, 

förhållningsregler inom samarbetet och mycket mer. En väldigt bra kontakt helt enkelt som 

eventuellt kan ge stor avkastning för oss. 

EBSCO:s arbete med mervärde i OPAC var intressant - "What's New With Koha and 

EBSCO", Daivd Podboy, Principal Library Services Engingeer, EBSCO Information 

Services. 

Sen var det ju också föreläsningar som är minnesvärda för att de var roliga och gav en del 

tankar om Koha Communityn i allmänhet som t ex "I am Tron, I fight for the users", 

"Untold Tales of Koha" 

Bibliotek Mellansjö är i startgroparna med en förundersökning om mobila enheter. Därför 

var det också roligt att höra "Koha on the Go: Establishing a Bike Library and Other 

Unique Collections" - Bill Carroll, Deb Stephenson, Michelle Oberhoffer, Carnegie-Stout 

Public Library & Andrew Fuerste-Henry, ByWater Solutions. 

Båda svenska föreläsningarna var såklart positiva. Kristianstad universitetbiblioteks 

sammanfattning av Koha i Sverige och Andreas Hedström Maces föreläsning om hur de 

jobbar med Koha på Stockholms universitetsbibliotek.  

Som ganska ny bibliotekschef som försöker lära sig att hantera bibliotekets ekonomi var 

det intressant med föreläsningen "Getting started with collection finances in Koha" - John 

Sterbenz, University of Michigan Kresge Library Services. Det gav lite mersmak och är 

något jag absolut kommer att kolla mer på. 

Det gäller även "Data Driven Decision Making" - Spencer Smith, Library Director, 

McKinney Public Library. Spencer hade lyckats höja utlånen markant genom att med hjälp 

av statistik och data i Koha analysera vad användarna verkligen vill ha. Metoden är inte 

helt överförbar till ett svenskt folkbibliotek, men en del tankar är definitivt värda att 

reflektera över. 

Det var minnesvärt att höra nuvarande QA och "original developer" Chris föreläsning 

"Document all the things! AKA Not in the manual? You can change that! AKA This Sphinx 

is not talking in riddles!" - Katrin Fischer, System Librarian/IT Coordinator, 

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Würtemberg & Chris Cormack, Technical Lead, Koha 

Team, Catalyst IT. 
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Det var också den väg jag valde på Hack-festen - hur jobbar man med dokumentation i 

Koha-communityn. Jag har nu lyckats lägga till ett par rader dokumentation om rättade 

buggar och nya funktioner i kommande manual. Jag har bidragit i communityn :) 

 

Utfall 

Mina förväntningar inför KohaCon blev flerdubbelt infriade. Jag har fortfarande inte 

sorterat alla nya tankar och idéer och kommer behöva lite tid att smälta allt, men jag 

känner mig verkligen superivrig att komma igång och utnyttja allt nytt.  

Jag tyckte att Hack-festen var fantastisk då den gav en inblick i hur communityn fungerar 

och hur jag, som teknikintresserad, hobbykodande bibliotekarie (ej utvecklare) kan bidra 

till hela communityn. Det var väldigt fint att få en så bra möjlighet att vara en del i 

arbetsprocessen och kunna följa hur det går till med utveckling, sign off på nya 

funktioner/rättade buggar, dokumentation av dessa och ny master-version. Oftast görs ju 

det här arbetet av olika personer vid olika tidpunkter på olika platser i världen och det var 

en verklig förmån att få en överblick över hela processen i ett och samma rum. 


