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Izvleček
Namen: Članek obravnava problematiko konceptualnih sprememb v pojmovanju kart
in kartografije, ki se odražajo na delu kartografskih zbirk v knjižnicah. Teoretski pregled osvetljuje razvoj pojma karta in spremembe definicije ter poudarja konceptualne
razlike med spletno kartografijo in geografskimi informacijskimi sistemi (GIS). V nadaljevanju prispevek sistematizira značilnosti prostorskih podatkov, ki se od drugih
razlikujejo glede na velikost, raznovrstnost in hitrost spreminjanja, kar ima posledice
za njihovo katalogizacijo, upravljanje in dolgoročno hrambo. Podrobneje sta opisani
GeoHydra, prostorsko podatkovna infrastruktura knjižnic univerze Stanford, in kartografska zbirka Kartografskega in geološkega inštituta Katalonije s svojimi virtualnimi kartami v prostorski infrastrukturi Katalonije, ki uporabnikom omogočata hiter
in enostaven dostop do kompleksnih prostorskih podatkov, kot primera dobrih praks
kartografskih zbirk visokošolskih in specialnih knjižnic.
Metodologija/pristop: V teoretskem pregledu so prikazana sodobna spoznanja o konceptualnih spremembah na nivoju realne/virtualne karte in spletne kartografije ter
sistematizirane značilnosti prostorskih podatkov. Vsebinska analiza navaja ugotovitve glede potrebnih prizadevanj pri katalogizaciji, upravljanju in dolgoročni hrambi
prostorskih podatkov za namen omogočanja učinkovitega dostopa do geoinformacij.
Rezultati: Rezultati vsebinske analize kažejo, da čeprav se prostorski podatki generirajo po uveljavljenih standardih, še vedno ostaja veliko odprtih vprašanj pri njihovem
zajemanju, upravljanju in hrambi. Do sedaj se je malo kartografskih zbirk učinkovito
spopadlo z njihovo zapleteno strukturo.
Omejitve raziskave: Ustrezna literatura je dostopna večinoma samo za zbirke kart in

geoinformacij iz Združenih držav Amerike. Viri za evropske države so skromni.
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Izvirnost/uporabnost raziskave: Članek obravnava perečo problematiko kartografskih

zbirk, povezano z izredno hitro rastjo prostorskih podatkov in tehnologij ter potrebami
po zbiranju in upravljanju z največjo količno kompleksnih podatkov do sedaj.

Ključne besede: kartografske zbirke, kartografija, prostorski podatki, prostorska podat-

kovna infrastruktura

Abstract
Purpose: The article addresses the problem of conceptual changes in the concept of

maps and cartography that are reflected in the work in cartographic collections of libraries. The introductory part is followed by a theoretical overview which highlights
the development and changes of the definition of the term map. It also emphasizes
conceptual changes between the web cartography and geographic information systems (GIS). The article further systemizes characteristics of geospatial data, which
differ from others in terms of size, diversity and the rate of change – this requires additional effort in cataloguing, management and preservation. The emphasis is on GeoHydra, geospatial data infrastructure of Stanford University library and cartographic
collection of the Cartography and Geological Institute of Catalonia with its virtual
maps in geospatial infrastructure in Catalonia – both are examples of cartographic
collections of academic and special libraries that provide a rapid and easy access to
complex geospatial data.

Methodology/Approach: The desk review presents modern findings on conceptual

changes at the level of real / virtual map and online cartography, and systematized
characteristics of geospatial data as well. Content analysis shows efforts required in
cataloguing, management and long-term preservation of spatial data in order to enable
effective access to geoinformation.

Results: Even though geospatial data are generated according to the established standards, results of content analysis show that there are still many unresolved issues in
their capture, management and storage. At present, only few map collections are effectively coping with their complex structure.
Research limitations: Relevant literature is available mostly for map and geoinformation collections from the US. Resources for European countries are scarce.
Keywords: map collections, cartography, geospatial data, spatial data infrastructure

1 Uvod
S ciljem vsesplošne in globalne popularizacije kart in kartografije je Mednarodno kartografsko združenje (International Cartographic Association, ICA) na
svoji konferenci v Rio de Janeiru avgusta 2015 s sloganom »Radi imamo karte«
(Rystadt, 2015) razglasilo mednarodno leto kart, ki se bo zaključilo decembra
2016. Tako že eno leto kartografska združenja, geodetske ustanove, katedre za
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kartografijo in kartografske zbirke po vsem svetu na različne načine promovirajo
uporabnost in načine izdelave kart in opozarjajo na nujnost trajnostnega razvoja
prostorske geoinformacijske infrastrukture. S člankom želi tudi avtorica prispevati k prazniku kart in opozoriti na izzive, ki jih kartografskim zbirkam prinašajo
spremembe v sodobni kartografiji.
Stoletja se osnova definicije karte kot prikaza Zemlje ali kateregakoli nebesnega
telesa ali njihovega dela na ravni površini ni bistveno spremenila in se je nanašala na analogno, tiskano karto. Zaradi novih znanstvenih in tehničnih dosežkov
v proizvodnji, obdelovanju in prikazovanju prostorskih podatkov je Mednarodno kartografsko združenje v Barceloni leta 1995 sprejelo novo definicijo, ki iz
koncepta realnih kart prehaja v koncept virtualnih, elektronskih in spletnih kart
(Moellering, 2007). Razširitev in posodobitev definicije kart sta spremenili tudi
paradigmo kartografije – umetnosti, znanosti in tehnologije njihove izdelave in
uporabe. Tako sodobna, spletna kartografija spreminja vlogo kartografije v informacijski družbi. Njene tehnologije omogočajo bolj obsežno integracijo znanja
kot sintezo različnih znanstvenih disciplin, pa tudi nove oblike interakcije in
komunikacije med samo karto, njenimi ustvarjalci in uporabniki, kar spletno
kartografijo razlikuje od konvencionalne.
Konceptualne spremembe v kartografiji prinašajo temeljne spremembe v delovanju kartografskih zbirk v knjižnicah, ki so soočene s problemom eksponentne
rasti prostorskih podatkov in tehnologij ter potrebami po zbiranju in upravljanju
z največjo količno podatkov do sedaj (Kong, 2015). Do pred kratkim so bile profesionalne kartografske institucije edini ustvarjalci geoinformacij, sedaj pa se
prostorski podatki v čedalje večji meri pojavljajo v obliki sodelovalnih in odprtih podatkov (Peled, 2011) ki jih ustvarjajo širša javnost, javni in zasebni sektor
(Goodchild, 2007).
Prostorski podatki se od drugega knjižničnega gradiva razlikujejo glede na velikost, raznovrstnost in hitrost spreminjanja. Obsežnost podatkov je posledica
izboljšanih tehnologij pri zajemanju, podatki so zbrani iz različnih virov in
različnih panog, so pogosto posodabljani ter po spletu dostopni večjemu številu
uporabnikov. Takšni prostorski podatki zahtevajo ogromno prostora za shranjevanje in dodatna prizadevanja pri katalogizaciji, upravljanju in dolgoročni
hrambi.
Kartografske zbirke v knjižnicah se različno odzivajo na izzive. V skladu s poslanstvom in vlogo v e-raziskovanju in e-izobraževanju so najbolj odzivne zbirke
visokošolskih in specialnih knjižnic, zlasti v Združenih državah Amerike. Cilj
njihovih kartografskih zbirk je vzpostavitev sistemov, ki zagotavljajo upravljanje s prostorskimi podatki in omogočanje dostopa do vektorskih, rastrskih in
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georeferenciranih kart ter različnih podatkovnih slojev preko prostorske podatkovne infrastrukture, z različnimi aplikacijami in v različnem kontekstu, ter
skrbništvo nad prostorskimi podatki (Wheeler in Benedict, 2015). Ko raziskujejo
svojo aktivno vlogo v raziskovalno-izobraževalnem procesu, morajo upoštevati
širitev svojih nalog tako v zgodnjih fazah procesa pri pridobivanju podatkov kot
tudi v zaključnih fazah pri objavi in ponovni uporabi podatkov. Zato je nujno
sodelovanje med knjižničarji, profesorji, raziskovalci in študenti pri upravljanju,
shranjevanju in distribuciji virtualnih kart (Kong, 2015). Kartografske zbirke v
nacionalnih knjižnicah, z drugačnimi prednostnimi nalogami od visokošolskih
in specialnih knjižnic, rešitve za reševanje kompleksne in obsežne problematike iščejo v tesnejšem sodelovanju z nacionalnimi geodetskimi upravami, javno
upravo in drugimi institucijami, odgovornimi za zajemanje in upravljanje s prostorskimi podatki (Šolar, 2003; Šavli, 2012).

2 Konceptualne spremembe v pojmovanju kart in kartografije
Definiranje kart in kartografije določa vsesplošno delovanje kartografskih zbirk.
Zato so delovni procesi v kartografskih zbirkah pogojeni z opredelitvijo pojmovanja kartografskega prikaza skozi zgodovino, vse do današnjih kompleksnih
geoinformacijskih podatkov.
2.1. Razvoj pojma karta
Pomembno konceptualno oviro v zgodovini kartografije predstavlja nejasen pomen besede karta v različnih obdobjih in kulturah. Karte so kot prikazi prostora
obstajale, še preden so vstopile v zgodovinske zapise in preden so jih njihovi
ustvarjalci in uporabniki tako poimenovali. Izraz je ohranil več pomenov vse do
današnjih dni in ti so še danes vir nejasnosti. Problem je pereč, saj ne zadeva le
kart v zgodnjih obdobjih, ampak tudi tiste, ki jih lahko pojmujemo kot vrsto slike
in so jih pogosto izdelali slikarji in umetniki, ki niso bili kartografi (Harley, 1987).
V obdobju srednjega veka in renesanse je bila v navadi uporaba besede slika ali
opis za to, kar danes imenujemo karta, npr. A. Hirschvogel Schlavoniae, Croatiae,
Carniae, Istriae, Bosniae, finitimarvmqve regionvm nova descriptio. V nekaterih
evropskih jezikih (francoščina, italijanščina, ruščina) beseda karta ne izhaja iz
starogrške besede, temveč iz poznolatinske besede carta, ki pomeni kakršenkoli
uradni dokument. V slovenščini je beseda karta večpomenska. Slovar slovenskega knjižnega jezika na prvem mestu razlage termina navaja, enako kot pri razlagi
termina zemljevid, da je to »papir, platno z upodobitvijo zemeljskega površja,
objektov na njem v pomanjšanem merilu« (Slovar slovenskega knjižnega jezika,
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2000). Oba izraza sta tako enakovredna (Fridl, 2013), čeprav je v geografski strokovno-znanstveni literaturi v rabi izraz zemljevid, v geodetski pa karta.
J. H. Andrews (1998) je v svojem pregledu naštel 321 definicij kart v obdobju od
1649 do 1996. Prva znana definicija opredeljuje globus in karto takole: »Zemeljski
globus je umetna predstavitev zemlje in vode v obliki krogle, ki naj bi jo imela …
in opisuje stanje in meri razdalje vseh delov; Zemlja in voda sta v celoti zastopani
na globusu, celota ali kateri koli del se lahko opiše na ravni površini, na karti ali
portolanu.« (Andrews, 1998) Leta 1702 je beseda karta prvič opisana v tedanjem
Novem slovarju angleškega jezika (A new English dictionary), leta 1755 pa se v
definiciji slovarja (A dictionary of the English language) prvič omenjata geografska širina in dolžina: »Karta je geografska slika, na kateri sta kopno in morje
prikazana glede na zemljepisno širino in dolžino.«
Kot smo videli zgoraj, se osnova definicije karte kot prikaza Zemlje ali kateregakoli nebesnega telesa ali njihovega dela na ravni površini stoletja ni bistveno
spremenila, saj se je vedno nanašala na analogno, tiskano karto.
V uvodu že omenjena nova delovna definicija karte organizacije ICA iz leta 1995
uvaja nove vidike v dotedanje pojmovanje: »Karta je znakovni model prostorske
resničnosti in predstavlja izbrane objekte ali lastnosti, ki izhajajo iz ustvarjalnega
napora in izbora njenega avtorja, ter je namenjena uporabi, ko so prostorski odnosi
bistvenega pomena.« (MacEachren, 1995) Tu naj opozorimo, da se karta prvikrat
ne omenja več kot prikaz naravne površine ter da definicija ni več omejena na
izključno tiskane karte. ICA se je v svojem strateškem načrtu 2003–2011 (Internatio
nal Cartographic Association, 2003) odločila za novi korak, za razširitev koncepta
karte in posodobitev definicije zaradi novih znanstvenih in tehničnih dosežkov v
proizvodnji, obdelovanju in prikazovanju prostorskih podatkov. Pri tem iz koncepta tiskanih, realnih kart prehaja v domeno virtualnih. Z razširjeno konceptualno
definicijo kart se je veliko ukvarjal Moellering že v poznih 70. in zgodnjih 80. letih
20. stoletja (Moellering, 2007). Leta 2007 je v svojem članku Expanding the ICA
conceptual definition of map razvil koncept realnih in virtualnih kart, ki temelji na
dveh lastnostih, neposredni (ne)vidljivosti kartografskega prikaza in (ne)otipljivosti kartografskega izdelka. Na osnovi tega koncepta karte delimo na tipe:
–– realna karta: neposredno vidna, lahko tiskana, otipljiva – topografske karte,
globusi, tematske karte, 3D modeli, bločni diagrami itd.;
–– virtualna karta tipa I: neposredno vidna, ni tiskana, ni otipljiva – slika na
računalniškem zaslonu, slika na video projektorju, virtualna okolja, virtualna
očala, mentalne karte (2D, 3D kognitivne karte);
–– virtualna karta tipa II: ni neposredno vidna, je tiskana, otipljiva – anaglifne
karte, geokodirani seznami, (shranjeni) hologrami, (shranjene) Fourierjeve
transformacije, zgoščenke, DVD-ji itd.;
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–– virtualna karta tipa III – ni neposredno vidna, ni tiskana, ni otipljiva – digitalni modeli reliefa, prostorske podatkovne baze, karte na računalniških pom
nilnikih, karte na magnetni trakovi, mentalne karte (npr. načrt poti, seznami
smeri) itd. (Moellering, 2007)
Ta sistem realnih in virtualnih kart zelo izčrpno vključuje vse oblike geoinformacijskih izdelkov, vključno z vsemi oblikami kart.
neposredna vidljivost kartografskega prikaza
da
otipljivost
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da
ne

ne

realna karta

virtualna karta tipa II

virtualna karta tipa I

virtualna karta tipa III





površinska prostorska
struktura

globinska prostorska
struktura

Slika 1: Delitev kart po Nyerges (1991) in Moellering (2007)

Moellering (2007) je v svojem članku koncept realne in virtualne karte združil z
Nyergesovim konceptom globinske in površinske prostorske strukture. Po Nyergesu (1991) površinska prostorska struktura zajema prostorsko prikazane geografske podatke, in to so realne in virtualne karte tipa I. Globinska prostorska
struktura pa zajema grafične in negrafične atribute, odnose in interakcije med
prostorskimi entitetami in objekti, kot so virtualne karte tipa II in III.
Združena koncepta globinske/površinske prostorske strukture in realne/virtualne karte ponazarja slika zgoraj (Slika 1). Ta shema olajša razumevanje vseh
vrst prostorsko podatkovnega delovanja na sistemsko-konceptualni in teoretični
ravni, ki presega vključene tehnologije. Tako lahko prenos datotek infrastrukture
prostorskih podatkov (Spatial Data Infrastructure, SDI) razumemo kot prenos
datotek globinske prostorske strukture virtualnih kart tipa III, delovanje različnih
nacionalnih prostorskih standardov za prenos podatkov pa kot proces prenosa
globinskih prostorskih struktur virtualnih kart tipa III (Moellering, 2007).
Kartografska literatura omenja tudi elektronske (Asche, 1996) ali spletne (Kraak
in Omerling, 2010) karte.
Kraak in Omerling (2010) razlikujeta med statičnimi in dinamičnimi spletnimi
kartami, pri čemer je vsaka od teh kategorij naprej razdeljena na neinteraktivne
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in interaktivne spletne karte, kar kaže slika spodaj (Slika 2). Na osnovi te delitve
razlikujemo:
–– statične neinteraktivne karte – skenirane analogne karte v rastrski obliki;
–– statične interaktivne karte – »clickable« karte, ki služijo kot vmesnik za dostop
do drugih podatkov, možnost povečave/pomanjšave in premikanja, vključevanje ali izključevanje posameznih podatkovnih slojev (Zupan Vrenko, 2013);
–– dinamične neinteraktivne karte – npr. animirani GIF-i;
–– dinamične interaktivne karte – interaktivnost je ustvarjena npr. s programi
JAVA, JAVASCRIPT ali VRML.

spletne karte

statične

dinamične

statične
interaktivne

statične
neinteraktivne

dinamične
neiinteraktivne

dinamične
interaktivne

Slika 2: Delitev kart po Kraak in Omeling (2010)

Tudi Kozmus Trajkovski, Domajnko in Petrovič (2015) uporabljajo termin spletne
karte in z njim povezane statične karte, ki omogočajo samo premikanje po karti
in spreminjanje stopnje povečave in interaktivne karte. Interaktivnost pa pomeni
možnost iskanja, izbiro vsebin prikaza (lahko so vključene tudi animirane vsebine), prikaz večpredstavnostnih vsebin ipd. Slednji kartografskemu prikazu prostorskih podatkov pridruži dodatne vsebine, kot so fotografije, besedila, spletne
povezave ali video vsebine, in tako omogoči uporabniku hkratno ali zaporedno
pridobivanje istih podatkov na različne načine, z več čutili ali v več oblikah, npr.
interaktivne 3D karte, animirani 3D prikazi, navidezne upodobitve, prostorske
fotografije, ulični pogledi ipd.
Muehlenhaus (2014) je v svoji obsežni monografiji o spletnih kartah in tistih za
mobilne naprave opozoril na veliko razliko pri izdelavi kart za tisk v primerjavi z
izdelavo kart za splet. Slednje namreč niso več namenjene bralcem kart, temveč
uporabnikom, pri čemer je sprememba v terminologiji izredno pomembna. Pri
bralcih namreč predpostavljamo, da se podatki na kartah ne spreminjajo, pri
uporabnikih pa, da so ti podatki spremenljivi. Tako spletna kartografija pozna
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samo uporabnike, ki so dejavni v odnosu do dinamične kartografske vsebine, kar
je v nasprotju s pasivnimi bralci analognih statičnih kart.
2.2 Kartografija, spletna kartografija in geografsko informacijski sistemi (GIS)
Skrajšana uradna definicija kartografije iz strateškega plana ICA iz leta 2003
opredeljuje kartografijo kot umetnost, znanost in tehnologijo izdelave in uporabe
kart. Ob skrajšani definiciji obstaja tudi obsežnejša: »Kartografija je edinstvena
dejavnost za ustvarjanje in manipulacijo vizualnih ali virtualnih predstavitev
geo prostora – kart –, ki omogočajo raziskovanje, analizo, razumevanje in posredovanje informacij o tem prostoru.« (International Cartographic Association,
2003) Navedli smo samo dve novejši definiciji kartografije, čeprav se razprave o
najustreznejši definiciji vrstijo že od druge polovice 19. stoletja, ko je skovanko
prvič uporabil Manuel Francisco de Barros e Sousa, zlasti sklicevaje se na raziskovanje starih kart.
Koncept spletne kartografije je bil prvič predstavljen leta 1997 na mednarodni
konferenci ICA v Stockholmu, njegov namen pa je bilo oblikovanje nove paradig
me, s katero bo kartografija prevzela pomembno vlogo v informacijski družbi.
Spletna kartografija spreminja pogled na vlogo kartografije v na znanju temelječem gospodarstvu 21. stoletja. Lahko poudarimo sedem osnovnih elementov
spletne kartografije (Taylor, 2007):
–– spletna kartografija uporablja več čutil, vid, sluh, dotik in lahko celo vonj in
okus;
–– spletna kartografija uporablja multimedijske formate in nove telekomunikacijske tehnologije, kot je splet;
–– spletna kartografija je zelo interaktivna in končne uporabnike vključuje na
nove načine;
–– spletna kartografija se nanaša na različna tematska področja, ne samo na ugotovitve o lokaciji in fizičnem okolju;
–– spletna kartografija ni samostojen izdelek, kot je analogna karta, ampak je del
informacijsko analitičnega svežnja;
–– spletna kartografija vključuje delo posameznikov različnih disciplin;
–– spletna kartografija vključuje raziskovalno partnerstvo med akademskim, vladnim, nevladnim in privatnim sektorjem.
Iz osnovnih elementov spletne kartografije izhajajo tudi razlike med njo in geografsko informacijskimi sistemi (GIS), ki so bili pred spletno kartografijo vrsto let
predmet obravnave kartografskih zbirk.
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Pomen GIS-ov, kot tehnologije za združevanje kartografije, prostorskih analiz in
podatkovnih baz, je v zadnjih štiridesetih letih močno naraščal. Zato je Goodchild (1992) uvedel termin geografsko informacijska znanost ali geoprostorske
informacijske študije, kot akademsko disciplino ali delo z geografskimi informacijskimi sistemi. Obstajajo znatne razlike med spletno kartografijo in GIS-i. V
spletni kartografiji so uporabniki sestavni del kreativnega procesa in niso samo
»objektivni« ali »znanstveni« opazovalci. Spletna kartografija dodaja vizualnemu
še zvok, dotik in multimedijo, kar ustvarja novo obliko komunikacije, medtem
ko so GIS-i primarno vizualna oblika komunikacije, pri čemer je njihov osnovni
namen vizualizirana prostorska analitika. GIS-i so kot »jezik geografije« izključno in predvsem aplikativne narave. Spletna kartografija je bolj subjektivna in
integrativna. Vključuje znanstvene in pozitivistične elemente GIS-ov, vendar gre
preko teh omejenih konceptov. Je celovit pristop, ki vgrajuje elemente humanističnih, družboslovnih in fizikalnih ved pri soočanju z izzivi povezovanja znanja kot enega od temeljnih načel informacijske dobe (Taylor, 2007). Tehnologije
spletne kartografije omogočajo obsežnejšo integracijo znanja, pa tudi nove oblike
povezovanja in sodelovanja, kar spletno kartografijo razlikuje od konvencionalne. Spletna kartografija ob karti omogoča prikaz različnih pogledov v različnih
oblikah na isto realnost. Tako GIS-i kot spletna kartografija uporabljajo nove
oblike sodelovanja z računalniškimi bazami podatkov. GIS-i so osredotočeni na
tehnološke elemente interakcije, spletna kartografija pa jih nadgrajuje s širšega
vidika navigacije skozi abstrahirani realni in virtualni svet.

3 Značilnosti prostorskih podatkov
Čeprav se prostorski podatki generirajo po uveljavljenih standardih, še vedno obstaja veliko odprtih vprašanj. Prostorski podatki se od drugih razlikujejo glede na
velikost, raznovrstnost in hitrost spreminjanja. Obsežnost podatkov je posledica
izboljšanih tehnologij pri zajemanju, podatki so zbrani iz različnih virov in različnih panog, so pogosto posodabljani ter po spletu dostopni večjemu številu uporabnikov. Takšni prostorski podatki zahtevajo ogromno prostora za shranjevanje
in dodatna prizadevanja pri katalogizaciji, upravljanju in dolgoročni hrambi.
Geoprostorski podatki so znani po svoji kompleksnosti in velikosti. Velikost prostorskih podatkov je odvisna od vrste podatkov, formata in resolucije, npr. zelo
zahtevna je hramba in zaščita velikih rastrskih datotek, še bolj pa podatkov, zajetih z daljinskim zaznavanjem in satelitskimi raziskavami, ki presegajo več terabajtov prostora, kar lahko hitro preseže zmogljivosti repozitorijev. Prostorski podatki navadno vsebujejo več datotek in vsebine v različnih formatih brez enotnih
podatkovnih modelov. Prostorski podatki so zajeti in predstavljeni v različnih
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formatih, kot so GeoTiff, ESRI Shapefile (vektorski podatkovni format) in prostorske podatkovne baze, vendar še ni splošno sprejete strategije, ki bi določila
najustreznejši format. Vsak format predstavlja poseben izziv v smislu osnovnega
podatkovnega modela, strukture, semantike in metapodatkovnih zahtev.
Kot primer naj omenimo format Shapefile, ki pogosto zahteva metapodatke za
atribute in lahko vsebuje pomožne tabele ali datoteke podatkovnih baz. Podobni
pomisleki se nanašajo tudi na standarde za opis digitalnih prostorskih podatkov.
Obstajajo uveljavljeni standardi, kot so ISO serije geografskih metapodatkovnih
standardov, U.S. FGDC (Šolar, 2003, 2013), Geography Markup Language (GML),
ter niz ustreznih drugih formatov, iz katerih lahko knjižnice izberejo svoj format
za opis prostorskih podatkov (Kong, 2015). Pogosto je nujna uporaba več standardov za opis določenega objekta. Nekateri metapodatkovni standardi se lahko
uporabljajo za opis posameznih slojev, vendar jim primanjkuje komponent za
opis celotnega sestavljenega kartografskega dokumenta. Katalogizacija prostorskih podatkov je zamudna, vendar je nezadostni obseg metapodatkov velika ovira za učinkovito hranjenje, odkrivanje in ponovno uporabo dragocenih podatkov.
Iskanje po virih je za končnega uporabnika pogosto neustrezno, saj so nabori
podatkov najpogosteje katalogizirani le na ravni zbirk, malo ali nič metapodatkov pa obstaja na ravni slojev, kot so datoteke v Shapefile ali GeoTIFF formatih.
Katalogizacija elementov na ravni slojev je ključnega pomena za lažje iskanje.
Kadar tovrstna katalogizacija umanjka, so uporabniki pri uporabi knjižničnih
katalogov in pri iskanju po zapisih v formatu MARC obsojeni na brskanje po različnih direktorijih, če želijo dostopati do ustreznih podatkovnih slojev.
Naslednji problem v zvezi z metapodatki za ohranjanje prostorskih podatkov je
obseg informacij, nujnih za podporo dolgoročnega pojmovanja in ponovne uporabe. Prostorski podatki so sestavljeni iz kompleksne palete grobo in drobnozrnatih nizov atributov s podrobnimi opisnimi, administrativnimi in tehničnimi
podatki, pri čemer lahko izguba katerega koli ogrozi njihovo celovitost ali uporabnost (Wheeler in Benedict, 2015).
Z vidika shranjevanje podatkov so lahko prostorski podatki shranjeni v različnih
oblikah, z različnimi kartografskimi lastnostmi. Pri arhiviranju prostorskih podatkov se soočamo s težavami, kot so:
a) pomanjkanje splošno sprejetih standardov otežuje identifikacijo bistvenih in
potrebnih metapodatkov in preprečuje interoperabilnost;
b) ukrepi in opombe, ki se nanašajo na prostorske podatke, so pogosto specifični
in namenjeni določeni uporabi, zato je veliko vsebinskih podatkov na eni strani preozkih za arhivske namene, medtem ko na drugi strani zahtevajo obsežno
dokumentacijo o izvoru in viru in
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c) časovna narava podatkov in s tem pogoste posodobitve (npr. prometno omrežje, administrativne meje) otežujejo ohranjanje (Kong, 2015).
Zbiranje, upravljanje in uporabo prostorskih podatkov za različne domene znanosti omogoča tako imenovana prostorska podatkovna infrastruktura, ki je lahko sestavni del širše zasnovanih spletnih infrastruktur. Razvoj infrastrukture
prostorskih podatkov je veliko prispeval k poenostavitvi dostopa do prostorskih
informacij in k širitvi prostorskih informacijskih konceptov, podatkovnih baz,
tehnik in modelov (Maguire in Longley, 2005).

4 Odzivi kartografskih zbirk na spremembe v kartografiji
Konceptualne spremembe v kartografiji prinašajo temeljne spremembe v delo
kartografskih zbirk. Kartografske zbirke se soočajo s problemom eksponentne rasti prostorskih podatkov in tehnologij ter s potrebami po zbiranju in upravljanju
z največjo količino podatkov do sedaj (Kong, 2015). Prostorski podatki se čedalje
pogosteje pojavljajo v obliki odprtih podatkov in geografskih informacij, ki jih
ustvarja širša javnost, ne več samo profesionalne institucije. Obenem so velike
količine novih podatkov posledica razpoložljivosti novih senzorskih tehnologij,
kot je lidar. Nadalje je prostorski način razmišljanja postal sestavni del različnih
panog, saj lahko vgrajene prostorske informacije prekrivajo ali povezujejo zbirke
podatkov drugih disciplin, upravljanje s prostorskimi podatki pa omogoča nove
načine interdisciplinarnega raziskovanja. Široka uporaba prostorskih metod in
tehnologij v akademskih raziskavah je spremenila zahteve za kartografske zbirke
v njihovi podpori študijskega in raziskovalnega procesa. Uporaba GIS-ov za analizo in pripravo raziskovalnih podatkov je bila še na začetku 21. stoletja omejena
le na področje geoznanosti, zdaj pa je že splošna praksa v različnih disciplinah
(Durante in Hardy, 2015). Vzpon spletnih GIS-ov je spremenil obseg in področja
iskanja prostorskih informacij v vseh knjižnicah. V tradicionalnih prostorskih
storitvah, ki so jih opravljale kartografske zbirke, so uporabniki GIS kopirali ali
prenesli prostorske podatke za svoje raziskave, medtem ko sodobne spletne storitve omogočajo neposreden (oddaljen) spletni dostop do prostorskih podatkov.
Novi prostorski spletni servisi in spletne GIS aplikacije so postali prednostni
načini dostopa do prostorskih podatkov, kar spreminja njihovo upravljanje in
ohranjanje in širi potencialne skupine uporabnikov.
Cilj visokošolskih in specialnih kartografskih zbirk je izgradnja repozitorijev, ki
zagotavljajo upravljanje s prostorskimi podatki kot dragocenim gradivom digitalne knjižnice, zatem pa omogočajo dostop do vektorskih, rastrskih in georeferenciranih kart ter različnih podatkovnih slojev preko prostorske podatkovne
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infrastrukture, z različnimi aplikacijami in v različnih kontekstih, ter nazadnje
tudi skrbništvo nad prostorskimi podatki v skupno vzdrževanem ekosistemu
(Wheeler in Benedict, 2015).
Knjižnice geoinformacijskih podatkov lahko izberejo različne programe pri načrtovanju in implementaciji prostorske spletne infrastrukture, kot so ArcGIS Server, GeoServer, CartoDB in GeoCommons. Izbira je odvisna od potreb različnih
znanstvenih disciplin, ki bodo podatke ustvarjale in uporabljale, ter razpoložljivih sredstev in razvojne politike knjižnice. Ko knjižnice raziskujejo svojo aktivno
vlogo v e-raziskovanju in e-izobraževanju, morajo upoštevati širitev svojih nalog
tako v zgodnjih fazah znanstvenega in izobraževalnega procesa pri pridobivanju
podatkov kot tudi v zaključnih fazah pri objavi in ponovni uporabi podatkov.
Zato je nujno sodelovanje med knjižničarji, visokošolskimi učitelji, raziskovalci
in študenti pri upravljanju, shranjevanju in distribuciji prostorskih podatkov.
Knjižničarji morajo poznati delovni proces, lastnosti in življenjski cikel raziskovalnih podatkov ter prevzeti vlogo skrbnikov podatkov z namenom njihovega
ohranjanja v ustrezni in uporabni formi (Kong, 2015).

Slika 3: Napotki za storitev upravljanja s podatki v knjižnicah Univerze Stanford,
ki pomagajo uporabnikom z organizacijo, upravljanjem in ohranjanjem podatkov
v raziskovalno-izobraževalnem procesu
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Do sedaj so se z izzivi najuspešneje spopadale visokošolske knjižnice v ZDA in
Kongresna knjižnica s svojim programom digitalne informacijske infrastrukture
in arhiviranja (Library of Congress’s National Digital Information Infrastructure
and Preservation Program, NDIPP). Kot primer lahko navedemo knjižnico Univerze Stanford v Kaliforniji, ki je zgradila GeoHydro, prostorsko podatkovno infrastrukturo, kot del digitalnega repozitorija univerze (Slika 3), s ciljem vzpostavitve
avtomatskega zajemanja podatkov, obdelave in delovnih tokov, ki omogočajo
uporabnikom dostop, uporabo in hrambo geoprostorskih podatkov in metapodatkov (Slika 4) (Durante in Hardy, 2015).

Slika 4: Spletna stran EarthWorks, ki omogoča uporabnikom iskanje GIS podatkov

V Evropi vzpostavitev infrastruktur za prostorske podatke ureja direktiva INSPIRE (2007), države članice pa so odgovorne za njeno uresničevanje. Kot izredno
uspešen primer implementacije direktive lahko poudarimo kartografsko zbirko Katalonskega kartografskega in geološkega inštituta (l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya, ICGC). Zbirka deluje znotraj kartografskega inštituta,
zato ima poseben privilegij (in nalogo), da neposredno sodeluje pri upravljanju in hrambi prostorskih podatkov in tako lahko hitro implementira najnovejše standarde, protokole in delovne procese, ki uporabnikom omogočajo hiter
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in enostaven dostop do geoinformacij. Zbirka je s svojimi virtualnimi kartami
sestavni del prostorske podatkovne infrastrukture v Kataloniji (Infraestructura
de Dades Espacials de Catalunya, IDEC, 2012) (Slika 5) ter obenem zagotavlja
podporo drugim knjižnicam pri vključevanju njihovega kartografskega gradiva
v IDEC (Roset, Pascual in Montaner, 2015).

Slika 5: Dostop do spletne strani kataloga geoinformacijskih virov v prostorski podatkovni
infrastrukturi Katalonije, med katerimi so tudi virtualne karte tipa I iz kartografskih zbirk Katalonije

5 Zaključek
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je kot nacionalna knjižnica odgovorna za ohranjanje, upravljanje in dostop do analogne in digitalne dediščine, kot
univerzitetna knjižnica pa s svojimi zbirkami in storitvami podpira pedagoško
in znanstvenoraziskovalno delo Univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih
zavodov. Realne in virtualne karte predstavljajo segment analogne in digitalne
kulturne dediščine ter so tudi vir za pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo.
Kartografska zbirka v NUK-u je z digitalizacijo, georeferenciranjem analognih
kart in zagonom geoknjižnice sledila konceptualnim spremembam v kartografiji; iz domene realnih kart se je preselila v domeno virtualnih, in to virtualnih
kart tipa I ali statičnih interaktivnih kart. Do sedaj pa še ni imela izkušenj z virtualnimi kartami tipa II in III. Da bi lahko čim bolj uspešno sledila paradigmi
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spletne kartografije in uresničevanju poslanstva ohranjanja kulturne dediščine,
bo poiskala možnosti vključitve v prostorsko informacijsko infrastrukturo Slovenije. Že omenjena direktiva INSPIRE o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske
informacije kot svoje vodilno načelo navaja združevanje prostorskih podatkov iz
različnih virov ter možnost souporabe teh podatkov za več uporabnikov oziroma
načelo dostopnosti prostorskih informacij in storitev na enem mestu. Glede na
zahtevnost upravljanja z geoinformacijskimi podatki in pomanjkanje človeških
in finančnih virov ter ustrezne infrastrukture se zdi edina ekonomsko in tudi
strokovno upravičena možnost, da se rešitve poiščejo v sodelovanju z zakonsko
odgovornimi inštitucijami za upravljanje s prostorskimi podatki v Sloveniji.
Spremembe v polju kartografije so tako temeljne, da so vplivale tudi na organiziranost evropskih »kartografskih knjižničarjev«. Ti so od leta 1978 do leta 2012
kot združenje strokovnjakov iz kartografskih zbirk delovali pod okriljem krovne
organizacije LIBER.1 Leta 2012 je LIBER v novem strateškem načrtu z reorganizacijo ukinil vse ekspertne skupine, zato so knjižničarji iz kartografskih zbirk morali
poiskati druge možnosti za medsebojno povezovanje in skupno organizacijo. Problem povezovanja je bil toliko bolj pereč zaradi dejstva, da je leta 2010 prenehala
delovati tudi IFLA sekcija geografskih in kartografskih knjižnic (IFLA Section of
Geography and Map Libraries). Tako so »kartografski knjižničarji« ostali brez
povezav z največjimi združenji bibliotekarske stroke. Glede na spremenjene značilnosti prostorskih podatkov, konceptualne spremembe v kartografiji in dejstvo,
da se »kartografski knjižničarji« globoko identificirajo z naravo kartografskega
gradiva, so se odločili za povezovanje z uradnimi ustvarjalci in upravljavci prostorskih podatkov (Smits, 1999). Tako je leta 2014 nastalo novo združenje kuratorjev kart in geoinformacij Map and Geoinformation Curator Gruope – MAGIC,
v tesni povezavi z ICA, natančneje ICA Commission on Cartographic Heritage
into the Digital. Na podlagi v članku opisanih sprememb se zdi naravni korak
pri reševanju kompleksnih nalog, povezanih z geoinformacijami, usmeritev k
iskanju sogovornikov v mednarodnem kartografskem združenju in mogoče so
prav knjižničarji kartografskih zbirk prvi znanilci povezovanja različnih disciplin
v informacijski družbi, ki bo dolgoročno spremenila tudi koncept in strukturo
samih knjižnic.

1

Nekoč LIBER (Ligue Europeénne de Bibliotèques de Recherche) the Groupe des cartothécaires –
GdC.
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