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Förväntningar: 

Hylte bibliotek har arbetat med KOHA sedan 2013 som första folkbibliotek i Sverige. Under 

vår övergång till Koha och arbetet med att anpassa Koha efter svenska förhållanden blev vi 

medvetna om hur viktig den internationella Koha-communityn är och vilken stor hjälp man 

kan få genom communityn med att lösa olika problem som dyker upp när man enkelt kan 

ställa en fråga i communityn och ofta får snabba och trevliga svar. Under åren som följt har 

vi nu en allt större skara svenska bibliotek som använder KOHA och även ett svenskt nätverk 

där vi samarbetar har skapats. 

Mina förväntningar inför konferensen handlade nog mycket om att få lära mer om hur man 

arbetar med Koha i olika länder samt att få nätverka och träffa andra Koha-användare samt 

att lära mer och skapa kontakter att jobba vidare med. Det känns viktigt att knyta kontakter 

både svenska och internationella Koha-användare. 

Genomförande:  

Konferensen hölls på Portland State University och var väl organiserad med bra lokaler och 

ett intressant program med många olika föredrag om olika ämnen med en trevlig blandning 

av mer praktiskt orienterade föredrag blandat med mer tekniska. 

De mest intressanta föredragen tycker jag var:  

Koha on the Go: Establishing a Bike Library and Other Unique Collections:  

ett föredrag av Carnegie-Stout Public Library och ByWater Solutions 

Ett intressant föredrag som visade på hur manga olika sätt man kan använda KOHA bland 

annat för uppsökande verksamhet som ett cykelbibliotek. Just cykelbibliotek och andra 



uppsökande verksamheter är något som vi diskuterat på min arbetsplats så detta föredrag 

med praktiska exempel var bra och inspirerande. 

Untold tales of KOHA med Chris Cormack : Technical Leader , Koha team Catalyst IT 

Chris Cormack  är en av de ursprungliga skaparna av KOHA och arbetar fortfarande med att 

förbättra Koha. Han gav en intressant tillbaka blick av Kohas utveckling mot idag och 

episoder som hänt under arbetets gång samt beskrev hur communityn växt fram. 

How to Keep the Bugs Out med Katrin Fischer System Librarian / IT consultant  

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Wurtenberg 

En intressant föredrag om arbetet med Kohas olika versioner, utvecklingsarbete och 

teamens arbete med  QA processen för att få funktioner man vill bidra med till Koha att bli 

godkända och komma med i en release. Även om vikten av att vi alla bidrar till att utveckla 

Koha genom våra utvecklingar som kommer med i den officiella versionen. 

Koha, Linked Data, Wikipedia med Paul Poulain, co-owner Biblibra 

Ett intressant föredrag om möjligheterna att utveckla en local Koha-katalog med länkad 

data, en intressant möjlighet för framtiden. 

Utfall: 

Många av de andra föredragen visade intressanta exempel på hur olika man kan arbeta med 

Koha i olika organisationer, från en gigantisk installation I Turkiet med flera miljoner 

användare till små kommunbibliotek som är mer jämförbara med den verklighet där jag 

arbetar. Gemensamt är möjlighetera att utveckla och få Koha att fungera bra i just den 

verksamheten där det används och att se och ta vara på möjligheterna. 

 

KOHACON var en trevlig och välorganiserad konferens och för mig var det mycket 

inspirerande att höra så många olika föredrag om olika verksamheter och sätt att använda 

Koha. Man får mycket inspiration och blir nyfiken på att lära mer inom många av de olika 

områdena. Sedan var det fantastiskt att kunna ställa frågor och diskutera med andra 

konferensdeltagare och knyta kontakter. Inom den svenska gruppen diskuterade vi mycket 

och jag fick många bra och praktiskt användbara tips med mig hem samt nya kontakter att 

diskutera vidare med. När man arbetar på ett litet bibliotek är kontakter med andra som 

arbetar med samma saker på andra bibliotek mycket viktiga och värdefulla. 

 


