Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve av Henrik Hannfors
Via medel från Svensk Biblioteksförening fick jag möjlighet att mellan den 24-25 augusti
2015 besöka biblioteket vid Universiteten e Arteve i Tirana, Albanien. Syftet med besöket var
att studera och dra lärdomar av hur biblioteket integrerat bibliotekssystemet KOHA. Valet av
studieobjekt härrörde sig från bedömningen att närliggande organisatoriska paralleller
förelåg mellan ”mitt” bibliotek och det studerade biblioteket. Kungl. Konsthögskolan och
Universiteten e Arteve är två ledande utbildningsinstitutioner inom konstgebitet, samtidigt
dras vi bägge med begränsade biblioteksresurser. Ett bibliotekssystem av Open Sourcekaraktär (som KOHA) kan vara funktionellt, resursfrigörande och kostnadseffektivt, men kan
också ställa stora tekniska och organisatoriska krav. Jag behövde hur som helst veta mera,
och begav mig därför till Tirana.
För att fullfölja mitt syfte hade jag god assistans på plats. Biblioteksansvarig Miranda
Bakiasi och IT-tekniker Erjon Sulaj var inget annat än hjälpsamma och förstående för mina
(ibland triviala) funderingar. Kombinationen av biblioteks- och IT-kompetens framhävdes
som oerhört betydelsefullt vid en lyckad KOHA-integration. Miranda och Erjon borde veta,
tillsammans har de implementerat KOHA vid tre olika utbildningsinstanser i Albanien.
Tillsammans med dem fick jag också möjlighet att besöka biblioteket vid Universiteti
Aleksandër Moisiu i Durrës, där kompletterande upplysningar och reflektioner kom ifrån
biblioteksansvarig Venera Alliaj. Samtliga inblandade lyfte fram stabilitet och
anpassningsbarhet som trumfkort för KOHA. I Durrës körde man fortfarande på en version
ifrån 2011, och upplevde inga problem med det, vilket talar för att systemets grundläggande
komponenter är väl ”inkörda” och funktionella nog. En standardmodul för fjärrlånehantering
efterfrågades, och förhoppningsvis ser vi en sådan i kommande versioner av KOHA. Ett
viktigt frågetecken kvarstår emellertid för mig. Samtliga parter i Albanien har katalogiserat
sina bestånd från ”scratch” i KOHA, och där fanns således inga rutiner rörande
beståndsmigrering att lyssna till, en problematik vars lösning jag får söka på annat håll. På
det stora hela vill jag framhäva resan som mycket lyckad, och vid sidan av KOHAdiskussionerna var det tacksamt och lärorikt att besöka ett syskonbibliotek med både
gemensamma och annorlunda erfarenheter. Start tack till Svensk biblioteksförening för
möjligheten att genomföra den ovan beskrivna resan.
/Henrik Hannfors, bibliotekarie, Kungl. Konsthögskolan 2015-09-08

