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Förväntningar 

Mycket kan nya Koha-bibliotek läsa oss till eller ställa frågor om i forum. Fördelen med att besöka ett 

bibliotek är att en kan se hur det är upplagt i den Koha-instans en besöker. Alla bibliotek har skapat 

sina egna lösningar och det är inte helt lätt att få ta del av hur de ser ut och är upplagda utan att 

besöka Koha-bibliotek.  

Speciellt fokus under det här besöket var katalogisering i LibrisXL och kopplingen till Koha, samt hur 

Stockholms UB arbetar med listor och rapporter. 

BTH förväntade sig att få idéer om hur katalogisering kan effektiviseras samt hur rapporter och listor 

kan användas. Andra förväntningar var mer generella, t.ex. att få se vilka eventuella förändringar i 

gränssnittet som gjorts och den dagliga användningen av Koha i informationsdisken. 

 

 

Aktiviteter 

Trots att SUB och BTH:s bibliotek är så väldigt olika, både när det gäller storlek och inriktning, har det 

varit mycket värdefullt att få jobbskugga på SUB. Jag har fått följa dagligt arbete i informationsdisk 

och katalogisering, samt träffat de personer på SUB som har olika specialkompetenser när det gäller 

Koha och kunnat ställa mina specifika frågor till dem. 

Programmet i korthet: 

Vara med i informationsdisken 

Katalogisering 

Delta i Koha-gruppens möte 

Rapportuttag med SQL 

Gallring på SUB 

Möte med tekniker 

 

Utfall 

Jag har fått tips om hur vi kan göra arbetet med Koha och LibrisXL på ett smidigare sätt men även fått 

bekräftat att en del Koha-arbete är lite omständligt. Det gäller t.ex. när vi vill ta fram rapporter samt 

direktimportera poster från LbrisXL. 

Det har varit bra att se att även SUB får använda SQL-frågor för att ta fram många av de rapporter 

som vi bibliotek behöver, rapporter som vi i vårt tidigare system lätt kunnat söka fram antingen i 

katalogen eller i statistikmodulen. En annan sak som vi funderat på var direktimporten av poster från 

LibrisXL via ”Stage MARC records for import”. Vi har tyckt att det är ett lite otympligt verktyg med 

väldigt många klick, men vi såg att SUB gör på samma sätt som vi. Kanske någon utvecklare som är 

sugen på att arbeta med det i framtiden? 

Jag har också fått några tankeställare, t.ex. när det gäller rutiner för katalogisering och vilka 

låntagaruppgifter som vi behöver registrera, som jag tar med mig hem för vidare diskussion i 

arbetsgruppen på BTH. 
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Så småningom kommer vi börja anpassa Koha-klientens utseende och det var bra att se vad SUB 

hade gjort, t.ex. har de skalat bort väldigt mycket information i vyn ”Låntagardetaljer” så att de inte 

behöver scrolla för att komma ner till uppgifter om låntagarens lån och reservationer. 

Stort tack till alla på SUB som delade med sig så generöst både av arbetstid, erfarenheter och 

kompetens! 

 

 

 


