
ELZA
ELZA a její okolí 
aneb s kým se ELZA kamarádí



ELZA, kdysi dávno…



ELZA a „staré“ archivní 
pomůcky

• Import „starých“ archivních pomůcek do 
ELZA
– Standardně přes SUZAP
– Naimportovat lze, i když budou porušena 

pravidla dle ZP
– Není nutné hned převádět do podoby dle ZP - 

mělo by vycházet z potřeb, typicky např. z 
potřeb digitalizace nebo doplnění popisu pro 
nové přírůstky



ELZA a „staré“ archivní 
pomůcky

• Import přes standard SUZAP
– Problém hierarchie pomůcek (inventárního 

seznamu)
– Problém obsahu pomůcek

• Neexistence úvodu, případně jeho neslučitelnost s jeho 
novou podobou

• Nejednoznačnost popisu inventárních jednotek podle 
SUZAP (např. evidenční jednotky)

• Možné řešení (úpravy pro potřeby archivu)
– Úpravy importu ze SUZAPu
– Import přímo z dat původního pořádacího software



ELZA a vytvořené pomůcky

• Elektronická podoba archivní pomůcky
– apeEAD

• Vstup do jiných IS archivu (např. publikování na 
WWW stránkách)

• Komunikace mezi archivy nebo zahraniční 
spolupráce (např. zasílání na AS, ukládání v DA)

– export do interního XML formátu
• Podrobněji strukturovaná informace



ELZA a staré i nové archivní 
pomůcky



ELZA a digitalizace

• ELZA jako zdroj „archivních metadat“ pro 
digitalizáty
– Vazba digitalizační jednotky na jednotku popisu 

podle ZP
– Možné i napříč archivními soubory (ELZA 

„nevytváří pomůcky“, ale popisuje archivní soubory 
nebo jejich části)

• ELZA jako řídící článek digitalizace
– Může vytvářet požadavky na digitalizaci s 

automatizovanou vazbou na SW  digitalizačního 
pracoviště (+ zpětná vazba)



ELZA a digitalizace



ELZA a digitální archiv

• Komunikace ve fázi definice potřeb a přípravy 
standardů
– Potřeba zachytit změnu v DA (přírůstky do DA)
– Potřeba zpracovat/popsat/přestrukturovat změnu
– Potřeba popisů/zachycení vnitřních skartací, 

přesunů mezi fondy i archivy
– Potřeba zobrazit obsah změny, včetně komponent
– Potřeba přenést informace zpětně do DA (+ zpětná 

vazba)



ELZA a digitální archiv



ELZA a Národní archivní portál

• Dané předpokládaným rozvojem portálu, zatím 
ve fázi definice předpokládaných cílů
– Vazby na evidenci archivních souborů, původců a 

archivů
– Vazby na evidenci archivních pomůcek, včetně 

ukládání pomůcek v el. podobě
• Dočasné řešení (importy z PEvA)

– Import archivů (na úrovni evidence archivů v PEvA)
– Import archivních souborů z PEvA 



ELZA a INTERPI

• ELZA bude připravena na import z INTERPI
– Entit na úrovni původců/osob podle ZP
– Na úrovni zdrojů rejstříků (rejstříkových hesel)

• ELZA bude ale ukládat a vytvářet tyto 
objekty i nezávisle na INTERPI



ELZA a Národní digitální archiv
a … něco navíc



Děkuji za pozornost
Josef Hora

ELZA


