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V okviru projekta dLib.siPlus smo v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije izdelali 
nov način pregledovanja gradiva, ki je bil prvotno mišljen zgolj za georeferencirano gradivo, 
skozi izvedbo pa smo odkrili nove možnosti apliciranja rešitve tudi na ostalih področjih. Tako 
je sklop projekta, ki ga je vodila dr. Renata Šolar, prerasel svoje okvire in bo omogočil nov in  
prijaznejši način prikazovanja gradiva uporabniku.

Ideja Geoknjižnice
Prvotna ideja geo-knjižnice je v Nuku rasla že nekaj let in je bila v osnovi osredotočena na 
prikazovanje starejših zemljevidov na današnjih kartah, končni produkt pa ponuja precej več. 
Razvita je bila zasnova delovanja digitalne geoknjižnice, ki omogoča dostop do knjižničnega 
gradiva na osnovi prostorskega povpraševanja z geolokacijo preko spletne storitve. 
Osrednji del digitalne  geoknjižnice je digitalizirana in georeferencirana kartografska zbirka 
(stari  zemljevidi  slovenskega  ozemlja,  načrti  Ljubljane  in  Maribora,  topografske  karte  v 
merilih 1:75.000 in 1:50.000).  Na to kartografsko gradivo je  georeferencirana tudi zbirka 
razglednic in vedut slovenskih krajev.  
Bibliografski opisi vsebujejo zemljepisna imena (kraj založbe, kraj  izdelave, geografsko ime 
kot  predmetna  oznaka,  geografsko  določilo,  kraj  korporacije,  kraj  sestanka),  ki  pa  niso 
georeferencirana s koordinatami. Zato smo vzpostavili povezavo med bibliografskimi zapisi 
in registrom evidence zemljepisnih imen Geodetskega inštituta Slovenije. Vpeljan je postopek 
geoparsinga,  koordinatnega opredeljevanja  zemljepisnih imen ali besednih opisov lokacije, 
ki lahko nastopajo v različnih jezikih, pisavah in slovničnih oblikah.
Z  georeferenciranjem smo  pridobili  vse  potrebne  geo-metapodatke  za  prostorsko  iskanje. 
Generirane metapodatke lahko uporabimo tudi za geo-časovno iskanje: uporabnik opredeli 
območje na karti in časovno obdobje in dobi seznam relevantnih dokumentov ali zemljevidov.

Kako deluje?
Geo-Knjižnica je zasnovana kot samostojna enota v okviru digitalne knjižnice. Gradivo, ki je 
georeferencirano, dobi na portalu povezavo v obliki ikone . S klikom nanjo, se nam odpre 
vmesnik  geoknjižnice  na  katerem  dobimo  prikazano  vso  georeferencirano  gradivo  iz 
poizvedbe.
Poleg osnovnih metapodatkov nam geoknjižnica omogoča tudi nov način ogleda gradiva. Ker 
je geografsko gradivo velikega formata, so logično-posledične njegove digitalne kopije ravno 
tako  velike  in  uporabnik  potrebuje  dobro  povezavo  in  precej  časa,  da  si  lahko  ogleda 
skenogram v visoki ločljivosti. Tu nam vskoči na pomoč tehnologija OpenZoom, ki bazira na 
zelo razširjenem Adobe Flash vmesniku. Poleg tega si lahko ogledamo tudi kam je to gradivo 
časovno umeščeno (Časovni trak) in, v primeru zemljevida, kako to izgleda vpeto v moderno 
zemljepisno karto (s pomočjo Google Maps).

OpenZoom
Tehnologija prikaza temelji  na odprtokodni OpenZoom1 programski knjižnici,  ki  omogoča 
hiter prikaz visokoločljivih slik preko spleta, tako da sliko razdeli v piramidno strukturo in 

1  http://openzoom.org/
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prenaša s portala le tiste dele slike, ki ustrezajo izbrani povečavi in velikosti predvajalnega 
okna. Slikovno gradivo se prikazuje v Flash predvajalniku2.  S klikom na povezavo se nam 
odpre plavajoče okno (slika 1), kjer lahko spreminjamo povečavo slikovnega gradiva in se po 
njem premikamo.

Slika 
Gradivo povečujemo/pomanjšujemo z uporabo tipk +/- ali vrtenjem koleščka na miški. Po 
gradivu se premikamo s smernimi tipkami ali z miško in klikom na levi gumb. V zgornjem 
levem kotu predvajalnika se nahaja „Navigator po sliki“, ki prikazuje položaj povečanega dela 
na celotni sliki. Navigator lahko premikamo po predvajalniku oziroma ga skrijemo, če moti 
pogled na gradivo. Okno zapremo s klikom na križec v desnem zgornjem kotu.

2  https://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/
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Google maps
Večini slikovnega gradiva lahko določimo geografsko lokacijo (npr. glede na kraj nastanka ali 
kraj, ki ga gradivo prikazuje) in ga tako prikažemo na zemljevidu. Prikaz geografske lokacije 
na Google maps podlagi pa je tudi naslednja nova možnost, ki smo jo dodali v Geoknjižnico 
(slika 2). Če smo npr. poizvedovali po vedutah, so na zemljevidu označene vse vedute – nad 
tisto veduto, ki smo jo izbrali za prikaz, pa je odprto okno s podatki o gradivu. Gradivo, ki je 
prikazano na zemljevidu, je izpisano tudi v tabeli desno.

Slika 
Pri  kartografskem gradivu smo dodali  tudi  prikaz georeferencirane karte  (zemljevida)  nad 
Google maps podlago. Če za določeno gradivo obstaja ta možnost,  ima to poleg povezav 
»Prikaži gradivo (OpenZoom)« in »Časovni trak« še dodatno povezavo na »Prikaz na Google 
maps  podlagi«  (slika  3).  Ko kliknemo na  to  povezavo,  se  odpre  plavajoče  okno,  kjer  je 
kartografsko gradivo prikazano nad današnjo geografsko karto (slika 4).  Prikaz nam nudi 
možnost  spreminjanja  prosojnosti  kartografskega  gradiva  z  drsnikom v  desnem zgornjem 
kotu. Na ta način lahko enostavno primerjamo stare zemljevide z današnjimi.
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Časovni trak
V krajevni pregled gradiv smo dodali še možnost predstavitve gradiva na časovnem traku, ki 
je  narejen  na  ogrodju  programske  knjižnice  SIMILE  Widgets  -  Timeline3.  Ko  izberemo 
povezavo »Časovni trak«, se v plavajočem oknu odpre časovni trak, kjer je prikazano vse 
gradivo iz tabele desno (slika 5).

Slika 
Časovni trak je sestavljen iz dveh povezanih delov. S premikanjem zgornjega dela, kjer so 
letnice gostejše, se skozi čas premikamo hitreje, v spodnjem delu, kjer so izpisani naslovi 
gradiv po letih,  pa so letnice  postavljene  bolj  narazen,  tako je  tudi  premikanje skozi  čas 
počasnejše. Če je posamezno gradivo vezano na obdobje, je le-to prikazano s črto namesto s 
piko. Ko kliknemo na piko ali črto, se odpre oblaček s predogledom gradiva. Če kliknemo na 
naslov gradiva, se odpre novo okno v brskalniku s podrobnimi podatki o gradivu.

Prihodnost in potencial geoknjižnice
Današnja  geoknjižnica  nas  uvršča  v  sam  vrh  razvoja  evropskih  digitalnih  knjižnic.  V 
prihodnosti bomo poskusili tehnologije geoknjižnice uporabiti tudi pri drugih vrstah gradiva 
(OpenZoom bomo testno uporabili za ogled vsega slikovnega gradiva, kar bi nam omogočilo, 
da bi na enostaven in uporabniku prijazen način ponudili slike v visoki ločljivosti). Časovni 
trak nam ponuja novo možnost raziskovanja gradiva skozi časovno komponento.  V večini 
primerov je bil časovni trak uporabljen kot način za »brskanje« (angl. browsing) po gradivu, 
mi pa smo ga uporabili za še en način prikaza rezultatov poizvedbe.
Glavni cilj geoknjižnice pa je bogatenje zbirke geografskega gradiva, kar bi nam še utrdilo 
močan  mednarodni  položaj  geo-digitalne  knjižnice,  saj  največji  del  uporabnikov  iz  tujine 
poizveduje prav po geografskem gradivu objavljenem na portalu Digitalne knjižnice Slovenije 
(dLib.si).

3  http://www.simile-widgets.org/timeline/
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