
Projekt Obálky knih pro uživatele AKS Koha (bez využití OPACu VUFIND) 

Tento návod je určen pro knihovny, které používají AKS Koha, s původním OPAC Koha (nikoliv OPAC  

VUFIND)  

Přímo v mezinárodní distribuci Koha je volba několika možností (Amazon, Syndetics, BakerTaylor, 

OpenLibrary, LibraryThing a další), které dodávájí “enhanced content“. Tyto možnosti jsou však pro 

české knihovny nevhodné, jsou převážně z anglofonních zemí. Protokol pro obohacování záznamů 

není jednotný, není standardizován. 

Další mozností je uchovávání obálek knih přímo v databázi serveru Koha, což je řešení, které šetří 

zátěž serveru Obálky knih, protože přímo server Koha umisťuje obrázky do zobrazení detailu knihy. 

Obrázky jsou uloženy v tabulce biblioimages podle identifikátoru biblionumber. Nevýhodou tohoto 

řešení je nemožnost o rozšíření o další funkce, které nabízí server Obálky_knih. K plnění této tabulky 

má Koha utilitu „Načíst obrázek obálky“.  

Český projekt Obálky knih využívá vlastní protokol na server www.obalkyknih.cz , a během svého 

vývoje prošel třemi stupni: API 1, API 2, API 3. 

 

API 1 (2008)  

je nejjednodušší verze. Volá se s identifikátorem knihy, např  

www.obalkyknih.cz/api/cover?isbn=9788072153923 

dotaz se redirektuje na  

https://www.obalkyknih.cz/file/cover/1515486/medium , kde 1515486 znamená vnitřní číslo 

obrázku v databázi serveru obalkyknih..  

Funguje to též pro nbn, www.obalkyknih.cz/api/cover?nbn=cnb000140158 

https://www.obalkyknih.cz/file/cover/1242821/medium , kde 1242821 znamená vnitřní číslo obálky 

v databázi serveru obalkyknih.  

 

API 2 (2011) předpokládá, že html stránka OPACu, která zobrazuje detailní zobrazení nalezené 

knihy bude mít v sobě sekci  

<script type="text/javascript" src="http://www.obalkyknih.cz/api/functions.js"></script> <script 

type="text/javascript" src="http://www.obalkyknih.cz/api/custom.js"></script>  

<div class="obalky_book">  

            <div class="obalky_bibinfo">  

 <div class="obalky_title">Soustředné kruhy</div>  

 <div class="obalky_authors">Linhartová, Věra</div>  

 <div class="obalky_year">2010</div>  

 <div class="obalky_isbn">9788072153923</div>  
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 <div class="obalky_nbn">cnb002157389</div>  

            </div>  

            <div class="obalky_permalink"> 

http://130.193.15.11/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6224 </div>  

           <div class="obalky_callback" name="obalky_display_cover"></div>  

</div> 

Pro tuto verzi existuje Java Skript functions.js a custom.js (autor Martin Šárfy) na straně klienta 

zaručuje že, vyhledá údaje ze sekce  obalky_book“ a ty budou přeneseny na server obalkyknih a 

v URL (serializované ve formátu JSON) a server pošle zpět odpověď s mnoha dalšími informacemi, 

zejména odkud lze stahovat obrázek cover: https://www.obalkyknih.cz/file/cover/1242821/medium , 

náhled obrázku, TOC (obsah), a pod. Prohlížeč klienta pomocí Java Scriptu si postupně stáhne obálku, 

příp. TOC a další informace a zobrazí je čtenáři. 

Na několika místech webu, pojednávajícího o projektu Obálky knih, bylo uvedeno, že API1 a API2 

nebudou dále podporovány, a přestanou fungovat už od r. 2017. Např. 

http://www.lanius.cz/clavius/aobalka.htm . Nicméně neustále fungují a to i pro pro neregistrované 

knihovny. 

 

API 3 (2013), v několika verzích  

umožňuje stahování nejen obálky či TOC, ale i dalších metadat (anotace, hodnocení, periodika, 

citace,..) např.  pomocí dotazu:  

http://cache.obalkyknih.cz/api/books?multi=[{"isbn":"978-80-86964-09-

6","nbn":"cnb000154538","oclc":"(OCoLC)311597120"}] 

nebo  

http://cache.obalkyknih.cz/file/cover/858457/medium?keywords=hledana%20fraze 

viz popis PROJEKT OBÁLKY KNIH.CZ, verze 3.3, IMPLEMENTAČNÍ MANUÁL PRO KNIHOVNÍ SYSTÉMY: 

https://www.obalkyknih.cz/doc/Dokumentace_API_OKCZ_3.3.pdf 

 

Pro volání serveru pomocí API3  http://cache.obalkyknih.cz je třeba, aby počítač byl registrován na 

serveru www.obalkyknih.cz nebo aby byla registrována adresa, ze které byla html stránka OPACu 

byla stažena (tj byl registrován server Koha, který stránky OPACu vytváří, je to tzv. referer, zdroj 

informací o knize). Jinak bude odezva volaná přes http://cache.obalkyknih.cz odmítnuta, jako 

neregistrovaná adresa.  

Registrace je na http://www.obalkyknih.cz/signup 

Pro využívání API3 pro Koha servery byl vyvinut nový JavaScript (2019) OPACuserJS, který je dále 

v tomto návodu uveden. Využívá identifikátory ISBN (ISSN), NBN, OCLC. Autorem je Jakub Kotrla. 

Tento skript vložte do serveru Koha pomocí systémové preference On-line katalog, Vzhled, 

OPACuserJS 
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Na následujícím obrázku je stručné schema komunikace při vkládání obálek knih a dalšího 

obohaceného obsahu pomocí OPACuserJS . Komunikace probíhá Server Koha – PC čtenáře, server 

Obálky knih podle schematu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema realizace zobrazení obálek knih podle AIP3 

 

Odpověď serveru Obálky knih obsahuje pole bibinfo, které je kopií parametrů použitých v dotazu. 

Slouží pro zpětné párování odpovědi na dotaz na straně KIS (např. v případě, že se dotazujeme na 

více děl najednou). Doporučené je spoléhat se na pořadí. Položka č.1 v meta datovém poli objektů 

odpovídá položce č.1 v dotazu. Odpověď obsahuje dále pole backlink_url, které je povinné zachovat 

jako zpětný odkaz na všech stránkách, kde se náhled obálky díla ve Vašem katalogu zobrazuje. Zpětný 

odkaz se realizuje zanořením do HTML tagu např. <a href=”https://www.obalkyknih.cz/view? 

isbn=xxxxxxxxxxxxx”> 
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Tvorba html stránky s obohaceným obsahem pomocí API3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba opac-detail.html 
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Implementace OPACuserJS  (javascript dodávaný klientovi a spouštěný jeho prohlížečem)  

Script je vypracován pro idetifikátory ISBN (ISSN), NBN, OCLC. Další možné identifikátory 

EAN, ISMN by bylo nutné dodělat podle analogie.  

Skript OPACuserJS je následující: (pro lepší pochopení jsou vloženy komentáře) 
>>> 

// $ znak volání JQuery, jakmile je stránka načtena, spustí se tento JavaScript 
$(document).ready(function() { 

// hledá se oddíl s vlastností „isbn“, vezme se první výskyt a rozloží se po mezerách 
 var isbn = $('[property="isbn"]:first').text().split(" "); 

// jestliže isbn nebylo nalezeno hledá se issn 
 if (isbn[0].length < 1) { 

  isbn = $('[property="issn"]:first').text().split(" ");

  

 }  

// hledá se oddíl s vlastností „nbn“ a „oclc“, vezme se první výskyt a rozloží se po mezerách 
 var nbn  = $('[property="nbn"]:first').text().split(" "); 

 var oclc = $('[property="oclc"]:first').text().split(" "); 

// tvorba pole s parametry pro formát JSON  
 var q = [{"isbn" : isbn[0], "nbn" : nbn[0], "oclc" : oclc[0]}]; 

// tvorba url serveru obálky knih , a serializace JSON do stringu 
 var url = "http://cache.obalkyknih.cz/api/books?&multi=" + 

encodeURIComponent(JSON.stringify(q)); 

// volání serveru obálky knih  
 $.get(url, function( data ) { 

  if (!data) { 

   console.log("obalkyknih.cz response is empty"); 

   return; 

  } 

  if (data.length > 0) { 

// volání funkce obalky_display, obrázek umístit do sekce označené #bookcover 
   obalky_display($('#bookcover'), data[0]); 

  } else { 

// data ze serveru nebyla načtena 
   console.log("obalkyknih.cz response is empty"); 

  } 

 }); 

});¨ 

 

 

 

// umístění volání obrázku, anotace a citace do místa element = #bookcover 
function obalky_display(element, bibinfo) { 

 obalky_create_style(); 

// obrázek obálky střední velikost 
 var href = bibinfo["cover_medium_url"]; 

 var backlink = bibinfo["backlink_url"]; 

 if (href != undefined) { 

  $(element).html("<div class='cover_thumbnail'> <a href='" 

+ backlink + "'><img align='left' src='" + href + "' /></a></div>"); 

http://cache.obalkyknih.cz/api/books?&multi=
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 } 

// TOC - table od content ve velikost tumbnail, přidat pod obrázek 
 var toc_thumbnail_url = bibinfo["toc_thumbnail_url"]; 

 var toc_pdf_url = bibinfo["toc_pdf_url"]; 

 if (toc_pdf_url != undefined) { 

  $(element).append("<div class='toc_thumbnail'> <a href='" 

+ toc_pdf_url + "'><img align='left' src='" + toc_thumbnail_url + "' 

/></a></div>"); 

 } 

// Anotace se získá z bloku JSON bibinfo 
 var annotation = bibinfo["annotation"]; 

 if (annotation != undefined) { 

// proměnná anotace_html se získá z JSON bloku anotace 
  var annotation_html = annotation["html"]; 

// předsunutí zdroje anotace 
  annotation_html = 

obalky_maybe_prepend_source(annotation_html, annotation["source"]); 

// Anotace přidat pod,  volání funkce „obalky_append_expandable“ 
obalky_append_expandable(element, "Anotace", annotation_html); 

 } 

// Citace získat z bibinfo  
 var citace = bibinfo["csn_iso_690"]; 

 if (citace != undefined) { 

// předsunutí zdroje citace 
  citace = obalky_maybe_prepend_source(citace, 

bibinfo["csn_iso_690_source"]); 

// Citace přidat pod, volání funkce obalky_append_expandable 
  obalky_append_expandable(element, "Citace (ČSN ISO 690)", 

citace); 

 } 

} 

 

 

 

// Předsazení zdroje (anotace nebo citace) před vlastní text (anotace nebo citace) 
function obalky_maybe_prepend_source(text, source) { 

 if (source != undefined) { 

  return "<div class='obalkyknih_exp_more_source'>Zdroj: " 

+ source + "</div>" + text; 

 } 

 return text; 

} 

 

 

// Funkce „obalky_append_expandable“, přidá sekci 'obalkyknih_expandable' a tlačítek, header je 

popiska tlačítka „Anotace“ nebo „Citace (ČSN ISO 690)“ , text je vlastní text anotace nebo citace  
var expandableIndex = 0; 

function obalky_append_expandable(element, header, text) { 

 var expandable = $("<div class='obalkyknih_expandable'><span 

class='obalkyknih_exp_button'>" + header + "</span><div 

class='obalkyknih_exp_more'>" + text + "</div></div>"); 



 $(element).append(expandable); 

// Vyhledávání 'obalkyknih_expandable', zobrazení a skrytí Anotace nebo Citace  
 var moreEl = expandable.find('.obalkyknih_exp_more'); 

 var localIndex = ++expandableIndex; 

// Vyhledávání 'obalkyknih_expandable', zobrazení a skrytí Anotace nebo Citace  
 $(expandable).find('.obalkyknih_exp_button').on('click', 

function(){ 

// Přepnutí viditelnosti či neviditelnosti anotace nebo citace 
  moreEl.toggle(); 

  if (moreEl.is(':visible')) { 

   $(document).on('click.more'+localIndex, 

function(event) { 

    if 

(!$(event.target).closest(expandable).length) { 

     moreEl.hide(); 

     $(document).off('click.more'+localIndex); 

    } 

   }); 

  } else { 

   $(document).off('click.more'+localIndex); 

  } 

 }); 

} 

 

 

// definice formátu zobrazení interaktivních nabídek a jejich umístění do hlavičky html za css 
function obalky_create_style() { 

 var styles = '.obalkyknih_expandable:last-of-type { margin-

bottom: 10px; }'; 

 styles += ' .obalkyknih_exp_button { cursor: pointer; text-

decoration: underline dotted; }'; 

 styles += ' .obalkyknih_exp_more { display: none; position: 

absolute; z-index: 100; max-width: 500px; margin-top: 5px; border: 

1px solid #000; padding: 10px; background-color: #fff; }'; 

 styles += ' .obalkyknih_exp_more_source { margin-bottom: 5px; 

font-style: italic; color: #606060; }'; 

 

 $('head').append('<style type="text/css">' + styles + 

'</style>'); 

} 

 

<<< 

 

 



Dále je třeba úprava šablony XSL a třeba dle potřeby ji rozšířit i pro EAN, OcLC, ISMN (pole 024). 

JavaScripty si může Koha volit, podle národních jazyků OPAC pomocí preference OPACuserJS. 



  

1. Přidání generace NBN do šablony /usr/share/koha/opac/htdoc/opac-

tmpl/bootstrap/cs-CZ/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl. 

 

 

 



 

 

Byl přidán šedivý kód. Je to kopie předchozího bloku pro ISBN, s úpravou pro NBN.  

Podobně i OCLC  

 

 

Skript ke stažení a umístění do OPACuserJS je na  

http://www.koha-community.cz/OPACuserJS.txt 

B. Šmilauer 

7. 4. 2019 
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