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Inför resan 
 
Förhoppningen inför konferensen var att kunna upptäcka nya infallsvinklar och möjligheter att 
använda koha på. Att få inspiration från andra bibliotek och tid till att diskutera vårt svenska 
samarbete med de andra deltagande svenska biblioteken. 
 
Konferensens innehåll och upplägg 
 
Även om de flesta deltagarna naturligt nog kom från amerikanska bibliotek, fanns även en hel del 
andra länder representerade. Att konferensen faktiskt är lika relevant för större bibliotek som för 
mindre verksamheter som till exempel cykelbibliotek, visar än en gång på en av Kohas stora 
fördelar – möjligheten till samarbeten och utbyten oberoende av biblioteksstorlek. 
 
I år fanns också en ovanligt stor svensk grupp på plats, vilket jag tror gjorde intryck. Att Högskolan 
i Kristianstad och Stockholms universitetsbibliotek presenterade delar av sitt arbete, bidrog säkert 
till att sätta Sverige lite tydligare på Koha-communityns världskarta. 
 
Upplägget på konferensdagarna var ganska många men kortare föredrag. Det gav möjlighet till stor 
spridning på innehållet i de olika presentationerna, så att det blev en bra blandning av konkreta 
exempel och mer omvärldsbevakande och framåtblickande presentationer. Som alltid sätter de 
presentationer som anknyter till något som man själv funderat på på hemmaplan, eller där man ser 
ett direkt användningsområde, genast igång lusten att testa i den egna installationen. 
 
Intressanta föredrag 
 
Jason Robb som presenterade hur de i Southeast Kansas på ett handfast sätt tillgängliggjort 
innehållet i OPAC för låntagarna. Genom olika genrelistor kopplade till katalogen blir det lättare att 
hitta böcker inom ett specifikt område. Exempelvis har det blivit lättare att hitta nyinköpta titlar 
fördelade på olika målgrupper. Kansas var också en bra förebild vad gäller bibliotekssamarbeten, 
deras Kohainstallation omfattar 46 bibliotek och har fungerat i 10 år. 
 
Katrin Fischers föredrag ”How to keep the bugs out”, visade på att alla Kohabibliotek kan bidra i 
Kohas utvecklingsprocess genom att hjälpa till med att testa bugfixar, översätta eller komplettera 
manualen. Processen med en ny version blev mycket tydligare. 
 
Och inte minst var det roligt att lyssna på ”Untold stories of Koha” eftersom Chris Cormack, en av 
Kohas grundare, berättade om Kohas tillkomst. 
 
Avslutande tankar 

Det var intressant att Kohacon faktiskt i mångt och mycket hade stora likheter med hur våra svenska  
nätverksträffar brukar vara upplagda. Värt att ta med sig till styrgruppens fortsatta arbete med 
planering av kommande nätverksträffar är just blandningen av programpunkter, att det är intressant 



att både lyssna på enskilda biblioteks praktiska erfarenheter i kombination med mer  
teknikorienterade och framåtblickande föredrag. Just den framåtsyftande delen är något som hittills 
saknats på de svenska träffarna och värt att tänka på framöver. 
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