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Ga!peri": Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije

Kraj in izdajatelj: ZRC SAZU Geografski in"titut Antona Melika
Zalo!nik: Zalo!ba ZRC
Leto izdaje: 2022
"tevilo strani: 274
"tevilo slik/preglednic: 268/1
ISBN: 978-961-05-0589-1

Pri razumevanju preteklosti je poleg poznavanja dogodkov nujno 
tudi njihovo ume"#anje v prostor. Prostor je bil namre# mnogokrat tisti, ki 
je pomembno vplival na zgodovinsko dogajanje. So#asno pa #lovek !eli 
prostor videti tudi v neki obliki, ki bi mu omogo#ala na dojemljiv in razumljiv 
na#in prikazati velike dimenzije iz prostora okoli nas. Tak"en na#in prikaza 
so tudi razli#ni zemljevidi. Nameni zemljevidov so razli#ni, lahko gre za #isto 
fizi#no geografske prikaze terena, lahko pa gre za zemljevide, ki vsebujejo 
najrazli#nej"e politi#ne in dru!bene vsebine. Kot tak"ni nam najprej pri-
dejo na misel zemljevidi, ki prikazujejo dr!avno razdelitev nekega velikega 
ozemlja, kot je npr. del celine ali pa kar cela celina.

Kot 37. zvezek v zbirki Geografija Slovenije, ki jo izdaja Geografski in"titut 
Antona Melika ZRC SAZU, je iz"la knjiga Primo!a Ga"peri#a Zgodovinska 
kartografija ozemlja Slovenije. Knjiga je na dolo#en na#in nadaljevanje 
knjige Kartografski zakladi Slovenije, ki je kot dvojezi#na monografija iz"la 
leta 2020.

Ga"peri#eva knjiga predstavlja zgodovino kartografskega razvoja v 
evropskem in slovenskem prostoru. Pri tem je temeljni poudarek na uporabi 
enotne metodologije prou#evanja starih zemljevidov.

Uvodni del knjige pojasnjuje nekatere temeljne elemente, kot so osnovni 
kartografski izrazi, pomen kartografskih del, njihovo prou#evanje ter razvoj 
evropske kartografije od njenih za#etkov do 20. stoletja. V nadaljevanju se 
seznanimo s predstavitvijo kartografskih elementov ter njihovo delitvijo, kjer 
je upo"tevan tudi zgodovinski razvoj. 

Osrednji del knjige je natan#na analiza 58 zemljevidov srednjega 
merila, na katerih je upodobljeno dana"nje slovensko ozemlje. Pri tem je 
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seveda predstavljena enotna metodologija te analize. Med analiziranimi 
58 zemljevidi so vsaj nekateri med njimi znani tudi v "ir"ih krogih in ne le med 
geografi in zgodovinarji. Pomemben element tovrstne knjige je kakovosten 
tisk, ki je edini garant, da so prikazi zemljevidov vsaj primerljivo bogati po 
svoji izrazni podobi, kot so tudi originali. Sploh je to pomembno, ker so ori-
ginali seveda v poponoma druga#ni dimenziji in v glavnem vsaj nekajkrat 
ve#ji. Med zemljevidi, ki so omenjeni oz. analizirani, najdemo v knjigi npr. 
primer kasnej"ega ponatisa cestnega zemljevida Tabula Peutingeriana iz 
leta 1619, prikaz Kopra in Izole na portolanskem zemljevidu Piri Reisa in 
sredine 16. stoletja, zemljevid Istre Pietra Coppa iz 1525. Prikazani so izrezi 
Homannovega zemljevida 1tajerske in Kranjske, pa verjetno "ir"emu ob#in-
stvu najbolj znan zemljevid vojvodine Kranjske Janeza Dizme Florjan#i#a in 
nazadnje zemljevida Petra Kozlerja in Bla!a Kocena.

Postopki analize, ki jih je opravil Ga"peri#, poka!ejo !e v samem kazalu 
izjemno bogastvo informacij in na#ina predstavljanja iste vrste informa-
cij v razli#nih obdobjih. Temu so namenjena osrednja poglavja knjige, kjer 
Ga"peri# predstavi kartografske elemente in njihov razvoj. Naj navedem 
le nekaj teh elementov. Zagotovo najbolj prisoten na zemljevidu je prikaz 
naravnih elementov, kar vklju#uje oblikovanost povr"ja, rastlinstvo in vode. 
Naslednja dva elementa sta povezana s poseganjem #loveka v okolje. To so 
razli#ni grajeni posegi in pa meje. Drug #lovekov vpliv pa je bil za #loveka 
pomemben zaradi omogo#anja lociranja v prostoru, to so seveda najra-
zli#nej"a poimenovanja od naravnih elementov, kot so pokrajina, gorovja 
in reke, do poimenovanj grajenih objektov, ki jih je v prostor postavil #lovek.

Sledita "e dve poglavji, kjer so predstavljeni matemati#ni elementi, kar 
pomeni merilo in kartografska mre!a. Zadnje poglavje v tem sklopu nam 
predstavi razli#ne pojasnjevalne elemente, ki so naslov, legenda, kolofon in 
tudi dekorativni elementi. Slednji so lahko zanimiv pokazatelj kulture pros-
tora, lahko pa tudi izhod v sili. Na to je npr. namigoval znani pisec Jonathan 
Swift, ki je v neki svoji pesmi zapisal, da se na zemljevidih Afrike mno!i#no 
pojavljajo slike divjakov in bele lise zapolnjujejo slonje dru!ine. 
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2etrto in peto poglavja sta rezultat podrobne analize, ki jo je opravil 
avtor. Gre za obse!no razlo!ene in z mnogimi grafikoni in tabelami podrte 
rezultate analize. Da je bila analiza lahko opravljena, je bilo treba vzpo-
staviti standardiziran obrazec, v katerega so se potem vna"ale ugotovitve 
analize. Dana"nja tehnologija, ki omogo#a analiziranje velikega "tevila 
elementov z ustrezno opredeljenimi kriteriji, omogo#a, da seveda dobimo 
zelo podrobne vpoglede v primerljivost posameznih analiziranih zemljevi-
dov, na drugi strani pa seveda izpis analize poka!e tudi zgodovinski razvoj 
nekega elementa na zemljevidu. Tu je Ga"peri# opravil odli#no primerjalno 
analizo, ki lahko slu!i razli#nim potrebam tako profesionalnim raziskoval-
cem kot tudi obi#ajnemu uporabniku, ki ga zemljevidi zanimajo samo kot 
nek lep, podatkov poln dokument nekega #asa.

Knjigo zaklju#ujejo razli#ni seznami – od uporabljenih virov in literature 
do seznamov vseh slik, in obse!en seznam podrobnih podatkov o zemlje-
vidih, ki v omenjenem obdobju prikazujejo slovenski prostor. Slednji vsebuje 
podrobne podatke od naslova, kraja izida, hrambe, do velikost zemljevida.

Ga"peri#eva knjiga je zagotovo uporabna in zanimiva tudi za zgo-
dovinarja. In to je lahko zgodovinar na najrazli#nej"ih delovnih mestih. 
Zgodovinarju raziskovalcu je knjiga lahko dober pripomo#ek za morebi-
tno pojasnitev kak"ne nejasnosti, na katero naleti pri svojem raziskovalnem 
delu. Za u#itelja, ki pou#uje v osnovni ali srednji "oli, in pogosto pou#uje 
poleg zgodovine tudi geografijo, pa je knjiga lahko zanimiva popestritev 
pri motiviranju u#encev in dijakov, lahko pa je seveda tudi pripomo#ek pri 
kak"nih oblikah samostojnega u#enja ali skupinskega u#enja tudi pri pouku 
zgodovine.

Morda je treba opozoriti, da so stari zemljevidi ne le izkaz starega 
na#ina predstavljanja prostora okoli nas, pa# pa so seveda tudi kulturni 
spomenik, izjemen tiskarski izdelek in kot tak"ni pomembno ogledala 
#asa, ko so nastali. Ni# ne bi "kodilo, da bi knjigo vsaj prek "olskega sis-
tema nekako predstavili naj"ir"i publiki tudi zaradi "e enega razloga, ki ga 
opa!amo kot posledico prehoda k uporabi spletnih zemljevidov. Seveda 
je danes enostavno poiskati katerikoli lokacijo na svetu s pomo#jo sple-
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tnega zemljevida. Ampak spletno iskanje neke lokacije nas oropa iskanja 
nekega kraja ali drugega podatka na natisnjenem zemljevidu, kjer imamo 
zelo malo pomagal. Na stenskem zemljevidu kak"nih posebnih pomagal v 
smislu, kako najti nek kraj nimamo, v atlasu imamo morda na voljo seznam 
krajev, ki so na zemljevidih. A spletni zemljevid nas kar takoj postavi v kraj, ki 
ga i"#emo. Pri brskanju po tiskanem zemljevidu pa smo ob iskanju nekega 
kraja pravzaprav raziskovali prostor, da smo nazadnje na"li kraj, ki smo ga 
iskali.

Kot je danes !e v navadi, je tudi ta knjiga, prosto dostopna v PDF-obliki 
na spletu. Najdete jo na https://doi.org/10.3986/9789610505907
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