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Archiv NTM – výchozí stav I. 

 Archiv Národního technického muzea (630000060, ANTM) je 

specializovaným archivem dle platného AZ a společně s druhým archivním 

pracovištěm v NTM, tzv. Archivem architektury a stavitelství (901100040 

Národní technické muzeum - Muzeum architektury a stavitelství), jsou 

organizačními složkami Národního technického muzea 

 NTM má s MV ČR uzavřenou vývojářskou smlouvu (čj. MV-24981-9/AS-

2017), dostává se tedy k instalačním souborům ELZY přímo 

 Elza instalována ve verzi 0.13.4 (1. 10. 2017) v prostředí Debian 9/ 

PostgreSQL 9.6.3 

 Elza bude strukturována do podoby software pro dvě samostatná 

pracoviště se samostatnými řadami archivních souborů, ale s centrální 

administrací a společnými rejstříky 
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Archiv NTM – výchozí stav II. 

 spravuje 620 archivních souborů, z toho 349 nezpracovaných, 271 
zpracovaných či inventarizovaných 

 - z 620 archivních souborů je 208 poškozených dílčí ztrátou 
   archiválií (důsledek především povodní 2002) 

 eviduje 273 archivních pomůcek 

 - 133 archivních pomůcek (tj. 49,6%) z nich obsahuje  
    záznamy o nedohledaných/zničených archiváliích 

 všechny stávající pomůcky má zpracované v elektronické podobě (265 
Janus, 8 MS Excel) a vyvěšené na webu 

 -  z 273 archivních pomůcek je 224 původně papírových, 21 
 vzniklých v Janusu, 28 vzniklých jinou elektronickou cestou (Word, 
 Excel aj.).  

 dalších 14 archivních pomůcek dlouhodobě rozpracováno (9 Janus, 5 MS 
Excel) – reprezentují dalších cca 250 000 jednotek popisu na úrovni 
starých inventárních čísel 
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Archiv NTM – plán pro 2017-2019 

 využití období 2017-2019 především k importu stávajících dat, k postupnému 

zaučování archivářů, kteří v tuto chvíli stejně nemají kapacitu se Elzou zabývat 

(implementační harmonogram) 

 konverze dat ze stávajících systémů (Janus aj.) k Elze je motivován: 

 - dlouhodobou neudržitelností Janusu jak po stránce obsahové 

 (neodpovídá ZP), tak i po stránce softwarové (správa lokálních 

 instalací ve win 7/10) 

 - výhodností Elzy (nad rámec ZP) – webová dostupnost „odkudkoli“, data 

 dostupná „pro všechny a na jednom místě“, centrální administrace oprávnění 

 na konci roku 2019 by měl mít Archiv NTM převedeny do ELZY všechny uzavřené 

archivní pomůcky. U těch rozpracovaných proběhne (i v rámci MT07) testování jejich 

dílčích částí tak, aby byly připraveny na pokud možno bezproblémový jednorázový 

import. 
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Archiv NTM – importy (obecnosti) 

 staré archivní pomůcky budou do ELZY importovány v takové podobě/struktuře, 

v jaké jsou dnes 

 pro přípravu převodu dat byly u jednotlivých archivních pomůcek vytypovány 

obecnější problematické okruhy, dle kterých jsou kategorizovány do skupin, které je 

možné po vyřešení problematických okruhů postupně importovat do ELZY: 

 A. archivní pomůcky neproblematické: AP s titulní stranou, úvodním textem či 

 bez něj, tiráží či bez ní, se soupisem EJ 

 B. archivní pomůcky kategorie A, které navíc obsahují nedohledané 

 archiválie, se soupisem nedohledaných archiválií 

 C. archivní pomůcky kategorie A či B, obsahující rejstříková hesla (včetně 

 speciálních polí) či poznámky 

 pro všechny případy A, B a C platí: importována (konverzí z Janusu) bude vlastní 

pomůcka. Doprovodné texty (titul, úvod, tiráž, soupis EJ, příp. soupis nedohledaných 

archiválií) budou kopírovány zvlášť 
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Archiv NTM – MT07  

 předpokládaný termín realizace 2. 10. – 31. 12. 2017 

 cíle realizace 

 1. ověření importu dat z Janusu 

 2. ověření importu dat z MS Excel (tabulky)  

 3. ověření importu rejstříkových hesel  

 4. stanovení způsobu popisu archiválií na úrovni části jednotliviny bez vzniku 

 popisu jednotliviny  

 5. navržení grafického zvýraznění nedohledaných jednotek popisu či jejich 

 částí 

 6. drobné úpravy 
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1. ověření importu dat z Janusu 

 ověřit import pomůcky s dílčím/i listem/listy 

 ověřit import pomůcky s daty zapsanými v tematických kartách (všeobecné/spis, 

úřední knihy aj.) s možností využít tyto karty pro stanovení předvyplnění typu EJ 

 ověřit možnost určení typu jednotky popisu na nejnižší úrovni (jednotlivina/složka), 

pokud není vyplněn počet kusů 

 ověřit import rubriky “speciální pole” 

 ověřit import různých polí v Janusu do jednoho pole/více polí stejného prvku v ELZE.  

 ověřit import rejstříků včetně hierarchických 
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2. ověření importu dat z MS Excel (tabulky) 

 ověřit import z MS Excel (resp. tabulky obecně) alespoň pro manipulační soupis s 

předepsaným minimem polí (pořadové číslo, jiné označení (např. sign., spisový znak, 

inv. č.), obsah/regest, datace strojově čitelná, EJ druh/EJ počet, ukládací číslo 

(druh/číslo aj.) 

 navrhnout způsob řešení vyznačení budoucí stromové struktury AP v ELZE (včetně 

odvození úrovní popisu) již ve zdrojovém textu 

 

3. Ověření importu rejstříkových hesel 

 ověřit import rejstříkových hesel z externího zdroje pomocí xml schématu 

 navrhnout způsob kontroly uložených hesel v ELZA s hesly v Interpi s možností 

doplnění či výměny textu hesla 
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4. Způsob popisu archiválií - částí jednotlivostí na EJ/jednotlivostech, otázka 

rejstříkových hesel 

 případy,  kdy části jednotlivostí nemají kromě fyzického nosiče spolu nic společného 

– např. záběry na kinofilmovém/svitkovém pásu 

 -  ve staré AP přepsané z kartotéčních lístků je jednotkou popisu přímo část 

jednotlivosti (fotografický záběr/záběry), nikoli jednotlivost (kinofilmový pás) 
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5. Stav EJ – nedohledání archiválie 

 jak (graficky) prezentovat záznamy o nedohledaných/zničených archiváliích 

(minimálně v tiskovém výstupu) 

 - z badatelského pohledu je na konci archivní pomůcky vložená příloha o 

 nedohledaných archiválií přehlédnutelná 

 - badatel musí získat informace z rubrik 4.6.2 veřejná poznámka (ztráta x 

 kusů) a 5.2.4 rozměry, hmotnost, velikost, množství (dochováno y kusů) v 

 případě množstevních evidenčních jednotek a z rubrik 4.2.8 EJ druh a 4.2.9 

 EJ počet v případě počitatelných evidenčních jednotek  

 může/má projít nedohledaná jednotka popisu validací? 
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6. Drobné úpravy 

 úprava zobrazovaných prvků stromu (levá část ELZA) pro snadnější orientaci 

archiváře.  

 - jedná se např. o přidání polí signatura přidělená při zpracování archiválie 

(lokalizační signatura) či spisový znak  

 možnost správy názvů/čísel ukládacích jednotek na centrální úrovni a jejich 

ne/povinného používání při zpracování nových AS 

 rubriky pro uložení ne/strukturovaných dat ze starých pomůcek – titulní strana, 

úvod, tiráž, soupis EJ, soupis nedohledaných archiválií, pokud se nebudou tato data 

ukládat jako přílohy 
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