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Co je NKlink?

 Jednoduchý nástroj, který umožňuje pomocí identifikátoru 
Národních autorit využít potenciál databáze Wikidata

 Nástroj vyvíjí spolek Wikimedia ČR ve spolupráci s NK ČR

 Pomocí dotazu na API lze získat strojově čitelný výpis z Wikidat, 
který mj. obsahuje:

 název a popisek 

 odkaz na Wikipedii, Wikidata, ORCID, ISNI, abART atd.

 Výhodou je, že není nutné uvádět odkazy na jednotlivé databáze 
přímo v záznamu autority, stačí pouze používat identifikátor 
Národních autorit

 V budoucnu možnost využití v rámci PNG
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Postup řešení

 Do online katalogu knihovny je třeba integrovat Národní 
autority:

 jednorázový import jmenných autorit do VuFindu

 nastavení synchronizace pomocí OAI protokolu

 Do stránky se zobrazením autoritního záznamu je třeba přidat 
skript, který odešle dotaz na API:

 NKlink (odkazy na Wikipedia, Wikimedia, ORCID, ISNI)

 Wikimedia (odkaz na VIAF) 

 obalkyknih.cz (fotografie + odkaz)

 Odkazy na jednotlivé databáze se zobrazují pomocí běžně 
používaných ikon
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Linkování na autoritní záznamy

 Linky na autoritní záznam jsou realizované pomocí ikony osoby  
/ domečku na konci autoritního záhlaví 

 Linky na autoritní záznamy jsou dostupné:

 z výsledků vyhledávání

 z podrobností záznamů: 

 z polí 100 / 110 (kromě záhlaví autor + název) 

 z polí 600 / 610 (kromě záhlaví autor + název) 

 z polí 700 / 710 (kromě záhlaví autor + název) 

 z abecedního rejstříku autorů / korporací
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Zobrazení autoritních záznamů

 V detailech autoritních záznamů se mj. zobrazuje:

 záhlaví autoritního záznamu

 základní biografické údaje

 alternativní a odkazované formy autoritního záhlaví

 zdroj informací

 ikony s odkazy na vybrané externí databáze 

 záložka se seznamem publikací od dané osoby / korporace 

 záložka se seznamem publikací o dané osobě / korporaci 

 metadata autoritního záznamu (MARC21 záznam)

 Do budoucna lze zobrazení rozšířit o další údaje obsažené v 
autoritních záznamech
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Ukázka

https://vufind.techlib.cz/Authority/Record?id=xx0046498
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Ukázka

https://vufind.techlib.cz/Authority/Record?id=kn20050320002
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Problémy k řešení

 Opravy chyb v autoritních záhlavích:

 jedno ID autority, ale různé tvary záhlaví stejné osoby / 
korporace

 jedno ID autority, ale různé autority

 více různých ID autority pro stejnou osobu / korporaci 

 rozdíl mezi záhlavím v databázi knihovny a v souboru NA

 chyby v synchronizaci lokální báze autorit se souborem NA

 K dané autoritě neexistuje záznam v NKlink:

 doplnění údajů přímo do Wikidata – promítne se hned

 zápis údajů do autoritního záznamu (pole 024 Další standartní 
identifikátory) – trvá to déle (nepravidelná synchronizace)
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Další rozvoj

 Aktuálně funguje pro jmenné autority (osoby / korporace)

 Do budoucna lze zvážit rozšíření na další typy autorit:

 Geografické termíny 

 Věcná témata

 Chronologické údaje

 Úprava / rozšíření zobrazení podrobností autoritních záznamů o 
další údaje



Dotazy? 

Děkuji za pozornost.
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