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Сажетак
Ефикасно коришћење информација о простору постало је једна од кључних компоненти у решавању глобалних проблема 
попут климатских промена, спречавања епидемија или сузбијања сиромаштва. Географски информациони системи 
(ГИС) омогућавају прикупљање, комбиновање и анализу просторних информација и од велике су користи при доношењу 
одлука, рационалног коришћења ресурса и спровођења превентивних мера тамо где су потребне. Они добијају све 
већи значај у академским и пословним круговима, а библиотеке могу на бројне начине да их уврсте у своје услуге. 
Обезбеђивање рачунара са инсталираним ГИС програмима, одржавање радионица, пружање помоћи при проналажењу 
просторних података, геореференцирање, развој дигиталних библиотека за похрањивање просторних података, само су 
неки од начина. У овом раду аутор ће представити пројекат развоја дигиталне библиотеке за прикупљање просторних 
података, који су започели библиотекари Дома културе „Студентски град” – Нови Београд у сарадњи са Географским 
факултетом Универзитета у Београду и Географским институтом „Јосиф Панчић” САНУ. Пројекат Дигитална 
библиотека просторних података може донети вишеструке користи студентима и професорима који користе ГИС, али 
и библиотекарима.

Кључне речи: географски информациони системи, ГИС, просторни подаци, инфраструктуре просторних података, 
дигитална библиотека просторних података, менаџмент информационих извора, стандарди за просторне податке, Дом 
културе „Студентски град”

Подаци о простору

Кли мат ске про ме не, по ди за ње ни воа мо ра, одр жи во ко ри шће ње об ра ди вог зе мљи шта, пре-
ко мер но кр че ње шу ма, кон тро ли са ње бо ле сти, спре ча ва ње из би ја ња епи де ми ја, су зби ја ње гла-
ди и си ро ма штва, не кон тро ли са на ур ба ни за ци ја, са мо су не ки од иза зо ва са ко ји ма се сре ће 
све ве ћи број за јед ни ца на на шој пла не ти. Ге о граф ске ло ка ци је и ин фор ма ци је о овим ло ка ци-
ја ма пред ста вља ју јед ну од кључ них ком по нен ти у њи хо вом ре ша ва њу. Ин фор ма ци је о про сто-
ру мо гу об ја сни ти узро ке због ко јих су се од ре ђе не по ја ве де си ле у про шло сти, и пру жи ти увид 
ка да и где би мо гле да се по но ве у бу дућ но сти. Ове ин фор ма ци је мо гу по мо ћи при до но ше њу 
бо љих од лу ка, ра ци о нал ни јег ко ри шће ња ре сур са и спро во ђе ња пре вен тив них ме ра та мо где 
су по треб не.

За ефи ка сно ко ри шће ње ин фор ма ци ја о про сто ру од не мер љи ве су ко ри сти ин фор ма ци о ни 
си сте ми ко ји ком би ну ју ма пе, та бе лар не по дат ке и спо соб но сти њи хо ве ана ли зе.1 На тај на-
чин ор га ни зо ва ни ску по ви „ра чу нар ског хар две ра, софт ве ра, осо бља и мре жа ра ди ефи ка сног 
при ку пља ња, скла ди ште ња, ажу ри ра ња, ру ко ва ња, ана ли зе, мо де ло ва ња, пре но са и при ка за 
свих об ли ка про стор них ин фор ма ци ја” на зи ва ју се ге о граф ски ин фор ма ци о ни си сте ми (ГИС).2

Они омо гу ћа ва ју ко ри сни ци ма да по сма тра ју по дат ке у про стор ном кон тек сту и на тај на чин 
до би ју од го во ре на пи та ња: где се не што на ла зи; ко ји је пра вац про сти ра ња; да ли по сто ји не ки 

1  Rory El li ott, ”Ge o grap hic in for ma tion systems (GIS) and li bra ri es: con cepts, ser vi ces and re so ur ces”, Li brary Hi Tech News 31, 8 (2014): 8.
2  Ver ka Jo va no vić i dr., Ge o graf ski in for ma ci o ni si ste mi (Be o grad: Uni ver zi tet Sin gi du num, 2012), 11.
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обра зац у по ја вљи ва њу; ко ли ка је по вр ши на; да ли се у бли зи ни на ла зе дру ги објек ти од ва жно сти 
за ис пи ти ва ње; ка кав је од нос из ме ђу њих и сл. Та ко ђе, по мо ћу ГИС-а се мо гу пра ви ти си му ла-
ци је на осно ву ко јих се ис пи ту је од ре ђе на хи по те за, до ла зи до но вих са зна ња и но вих по да та ка.

Ге о граф ски ин фор ма ци о ни си сте ми на ла зе при ме ну у мно гим обла сти ма. Нај че шће се ко-
ри сте у по љо при вре ди, шу мар ству, еко ло ги ји и за шти ти при род не сре ди не, са о бра ћа ју, ар-
хи тек ту ри и ур ба ни зму, али све че шће про на ла зе сво ју при ме ну и у дру гим на у ка ма по пут 
еко но ми је, ме ди ци не, лин гви сти ке, дру штве них на у ка и сл. Раз во јем бр жег, ши ро ко по ја сног 
и бе жич ног ин тер не та, све јеф ти ни јим и сло бод ни јим при сту пом са те лит ским сним ци ма и си-
сте ми ма гло бал ног по зи ци о ни ра ња (GNSS)3 њи хо ва при ме на по ста је при сут на у до но ше њу 
сва ко днев них од лу ка и олак ша ва ра до ве по пут из бо ра нај бо ље ру те за од ла зак на мо ре или 
пре по ру ке за из ла зак са при ја те љи ма.

За сва ку успе шну про стор ну ана ли зу по мо ћу ГИС-а по треб но је обез бе ди ти „од го ва ра ју-
ће” по дат ке. По да ци ко ји се ко ри сте у њи ма мо гу се по де ли ти на два глав на ти па: про стор не и 
атри бу тив не. Про стор ни по да ци но се ин фор ма ци ју о ге о граф ској ло ка ци ји, а то укљу чу је ге о-
граф ске ко ор ди на те (ге о граф ску ши ри ну и ду жи ну, по не кад и ви си ну) и по дат ке о про јек ци ји. 
Мо гу се по де ли ти на век тор ске и рас тер ске. Век тор ски при ка зу ју по дат ке у ви ду та ча ка, ли ни ја 
или по ли го на, док рас тер ски тип пред ста вља нај че шће сли ку, у ко јој сва ки пик сел (ква дра тић 
од ко јих је на чи ње на сли ка) има од ре ђе ну вред ност на осно ву ко је се до би ја бо ја, ви си на или 
не ка дру га вред ност. Сва ки тип омо гу ћа ва ре ша ва ње раз ли чи тих про бле ма при ли ком про стор-
не ана ли зе, а мо гу ће је и њи хо во ком би но ва ње. Атри бу тив ни по да ци опи су ју и кла си фи ку ју ка-
рак те ри сти ке про стор них по да та ка. На при мер, ако се све основ не шко ле на те ри то ри ји не ког 
гра да пред ста ве у век тор ском фор ма ту тач ка ма, по да ци о на зи ву шко ле, адре си, бро ју уче ни ка 
и сл. сма тра ће се атри бу тив ним по да ци ма. Они се нај че шће на ла зе у та бе лар ном об ли ку.

И би бли о те ке све че шће сво јим ко ри сни ци ма ну де услу ге ГИС-а. У овом ра ду би ће пред-
ста вљен кон цепт по ко јем би бли о те ка ри мо гу да се укљу че у овај рас ту ћи свет ски тренд и ка ко 
мо гу да ис ко ри сте сво је ве шти не и по ста ну ор га ни за то ри про стор них по да та ка (енгл. spa tial 
da ta ma na gers). Кад је реч о би бли о те ка ма у Ср би ји, у ра ду ће би ти пред ста вље на са рад ња Ге-
о граф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Ге о граф ског ин сти ту та „Јо сиф Пан чић” СА НУ 
и Би бли о те ке До ма кул ту ре „Сту дент ски град” – Но ви Бе о град на про јек ту раз во ја ди ги тал не 
би бли о те ке про стор них по да та ка.

Ге о граф ски ин фор ма ци о ни си сте ми у би бли о те ка ма

Убр зан раз вој софт ве ра и све ве ћа до ступ ност ин фор ма ци ја ста вља ју пред би бли о те ка ре 
све ве ћи иза зов да, осим до са да шњег пру жа ња по мо ћи у „на ви га ци ји” кроз свет ин фор ма ци ја, 
уче ко ри сни ке и ка ко да упо тре бља ва ју ин фор ма ци је. Пру жа њем ГИС услу га би бли о те ке про-
ши ру ју мо гућ но сти упо тре бе ин фор ма ци ја не огра ни ча ва ју ћи се са мо на про сто по сма тра ње 
по да та ка у про стор ном кон тек сту (на ма па ма или у тро ди мен зи о нал ном при ка зу), већ кроз 
мо гућ ност ма ни пу ли са ња упи ти ма и ана ли за ма то ком ко јих на ста ју но ве ин фор ма ци је.4

Би бли о те ке на раз не на чи не успе ва ју да при ме не ГИС као услу гу за ко ри сни ке: обез бе ђи-
ва њем ра чу на ра са ин ста ли ра ним ГИС про гра ми ма; одр жа ва њем ра ди о ни ца на ко ји ма ко ри-
сни ке упо зна ју са осно ва ма њи хо вог ко ри шће ња; пру жа њем по мо ћи при про на ла же њу спе-
ци фич них ба за по да та ка; кон вер то ва њем фор ма та по да та ка; ге о ре фе рен ци ра њем; из ра дом 
при руч ни ка за упо тре бу софт ве ра и ба за по да та ка и сл.5 По што је по треб но уло жи ти до да тан 
на пор да би се сте кле ма кар основ не ве шти не за рад у ГИС про гра ми ма, ре ше ње за ко ри сни ке 

3  GNSS –енгл., Glo bal Na vi ga tion Sa tel li te System. Си гур но нај по зна ти ји про дукт овог си сте ма је GPS (Glo bal Po si ti o ning System).
4  Rory El li ott, ”Ge o grap hic in for ma tion systems (GIS) and li bra ri es: con cepts, ser vi ces and re so ur ces”: 9.
5  Rhon da Ho u ser, ”Bu il ding a Li brary GIS Ser vi ce from the Gro und Up”, Li brary Trends 55, 2 (2006): 318–320.
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ко ји не ма ју до вољ но про гра мер ског ис ку ства је софт вер под на зи вом „ГИС Лајт”.6 По мо ћу 
ње га је знат но олак ша но ко ри шће ње ГИС-а, што омо гу ћа ва ака дем ским и дру гим на уч ним би-
бли о те ка ма да по ста ну глав ни ре сур си за пру жа ње по мо ћи и оста лих услу га при при ка зи ва њу 
по да та ка и из ра ди ма па.7 Ове алат ке обез бе ђу ју ви зу е ли за ци ју, ма ни пу ли са ње и де ље ње по да-
та ка на брз и јед но ста ван на чин, али ни су по год не за из во ђе ње ком плек сних из ра чу на ва ња и 
про стор них ана ли за.8 За ова кве вр сте по сло ва по треб но је овла да ти ве шти на ма „тра ди ци о нал-
них” ГИС про гра ма.9 Ипак, због ла ко ће ко ри шће ња, „ГИС Лајт” пред ста вља од лич но ре ше ње 
ко је би бли о те ка ри мо гу да ис ко ри сте за обу ку сво јих ко ри сни ка, а и да се са ми на јед но ста ван 
и брз на чин упо зна ју са ма те ри јом.

Би бли о те ке се, та ко ђе, све че шће од лу чу ју за услу ге обез бе ђи ва ња при сту па про стор ним по-
да ци ма кре и ра њем по себ них пор та ла и ди ги тал них би бли о те ка.10 На овај на чин сво јим ко ри сни-
ци ма мо гу знат но олак ша ти пре тра жи ва ње и про на ла же ње по да та ка. По сто ји ви ше из во ра ко ји 
пру жа ју ску по ве про стор них по да та ка, а то су: др жав не ин сти ту ци је, на уч не уста но ве, не про фит-
не ор га ни за ци је, уни вер зи тет ски ре по зи то ри ју ми и по да ци ко је су ге не ри са ли са ми ко ри сни ци. 
Би бли о те ка ри мо гу ор га ни зо ва но да при сту пе овим ску по ви ма по да та ка, об је ди не их у окви ру 
јед не ло ка ци је као што је ди ги тал на би бли о те ка и ти ме их учи не до ступ ним за сво је ко ри сни ке.

Аме рич ке и ка над ске уни вер зи тет ске би бли о те ке оти шле су нај да ље у им пле мен ти ра њу ове 
услу ге. Уни вер зи те ти Кор нел, Ај да хо и Оре гон су раз вој сво јих ди ги тал них ко лек ци ја при ла го-
ди ли по да ци ма ко ји се ти чу са ве зне др жа ве у ко јој се на ла зе; не ко ли ко аме рич ких уни вер зи те та 
(Тафтс, Хар вард, МИТ, Прин стон, Стан форд и Уни вер зи тет Ка ли фор ни је у Бер кли ју) офор ми ло 
је кон зор ци јум за за јед нич ки раз вој ко лек ци ја про стор них по да та ка, а на сли чан по ду хват се од-
лу чи ло пре ко два де сет уни вер зи тет ских би бли о те ка из ка над ског Он та ри ја (Са вет уни вер зи тет-
ских би бли о те ка Он та ри ја).11 Што се ти че европ ских би бли о те ка, на Уни вер зи те ту у Един бур гу 
су раз ви је не две ди ги тал не ко лек ци је: Go Geo (за при ступ ме та по да ци ма вла ди них и ака дем ских 
ин сти ту ци ја) и Sha re Geo (ди ги тал на ко лек ци ја ко ју ис тра жи ва чи бри тан ских ви со ко школ ских и 
на уч них уста но ва ко ри сте за по хра њи ва ње и де ље ње сво јих про стор них по да та ка).12

Из град ња и одр жа ва ње ди ги тал них би бли о те ка за про стор не по дат ке пред ста вља од лич ну 
при ли ку за би бли о те ка ре да ис ко ри сте сво је ве шти не при ку пља ња, опи си ва ња и ор га ни зо ва ња 
по да та ка. Осим ових „тра ди ци о нал них” би бли о те кар ских по сло ва ту су и дру ге мо гућ но сти и 
иза зо ви по пут ор га ни зо ва ња од го ва ра ју ће струк ту ре за ор га ни за ци ју по да та ка, уса гла ша ва ње 
ин фра струк ту ре, про це са ра да и тер ми но ло ги је, из ра да кон тро ли са них реч ни ка итд.13

Ди ги тал на би бли о те ка про стор них по да та ка

По угле ду на већ на ве де не би бли о те ке аме рич ких уни вер зи те та, Би бли о те ка До ма кул ту-
ре „Сту дент ски град” (ДКСГ) до шла је на иде ју да, у са рад њи са Ге о граф ским фа кул те том 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Ге о граф ским ин сти ту том „Јо ван Цви јић” СА НУ, из гра ди за јед нич ку 

6  GIS Li te.
7  Kat hleen W. We es si es and Da niel S. Dot son, ”Map ping for the Mas ses: GIS Li te and On li ne Map ping To ols in Aca de mic Li bra ri es”, 

In for ma tion Tec hno logy & Li bra ri es 32, 1 (2013): 23.
8  Mark Za strow, ”Sci en ce on the Map”, Na tu re 519, 7541 (2015): 120.
9  Не ки од нај по зна ти јих ГИС про гра ма су: Arc GIS (про из вод нај ве ће ком па ни је за раз вој ГИС софт ве ра –  ESRI), Te rr Set (ра ни је 

IDRI SI), и бес плат ни про гра ми GRASS GIS и QGIS.
10  Jes si ca Cle mons, ”Iden tifying Lo cal Hid den Da ta Sets: The First Step to Be gin a Ge o spa tial Da ta Col lec tion”, Jo ur nal of Map & Ge-

o graphy Li bra ri es 11, 1 (2015): 5–17; Tse ring Wangyal Sha wa, ”Bu il ding a System to Dis se mi na te Di gi tal Map and Ge o spa tial Da ta 
On li ne”, Li brary Trends 55, 2 (2006): 254–263.

11  Chri sti ne Kol len et al., ”Ge o spa tial Da ta Ca ta logs: Ap pro ac hes by Aca de mic Li bra ri es”, Jo ur nal of Map & Ge o graphy Li bra ri es 9, 3 (2013): 
282–284.

12  Ibid., 283.
13  Ni co le Ning ning Kong, ”Ex plo ring Best Ma na ge ment Prac ti ces for Ge o spa tial Da ta in Aca de mic Li bra ri es”, Jo ur nal of Map & Ge o graphy 

Li bra ri es 11, 2 (2015): 209–210.
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ди ги тал ну би бли о те ку у ко ју би се по хра њи ва ли про стор ни по да ци, ма пе и дру ге ин фор ма ци је 
на ста ле ГИС ана ли зом.

Осно ву за ства ра ње би бли о те ке овог ти па пред ста вља ли би по да ци до ко јих су до шли сту-
ден ти основ них и ма стер сту ди ја, док то ран ди и дру ги на уч ни рад ни ци при ли ком свог ра да на 
ГИС про јек ти ма. На рав но, и дру ги про стор ни по да ци, по пут гра ни ца оп шти на, др жа ва, прав ци 
пу те ва и ре ка, ло ка ци је шко ла, бол ни ца и сл. чи ни ће ва жан део ба зе по да та ка. Ова ква ди ги-
тал на би бли о те ка про стор них по да та ка по слу жи ла би као по чет на тач ка и глав ни ре сурс сва-
ко ме ко бу де же лео да из ве де не ку ГИС ана ли зу.

За из во ђе ње ова квог про јек та би ће по треб но од ре ди ти по ли ти ку се лек ци је и на бав ке про-
стор них по да та ка, при пре ми ти ин фра струк тур не (пред)усло ве по пут сер ве ра за сме штај по да-
та ка и обез бе ди ти са рад ни ке и дру го осо бље ко ји ће ра ди ти на одр жа ва њу веб-сај та, уно ше њу 
ме та по да та ка и кон тро ли њи хо вог ква ли те та. Ова кав вид са рад ње до ве шће до бо ље ор га ни за-
ци је и до ступ но сти про стор них по да та ка ко ји су об ја вље ни или се ге не ри шу на фа кул те ти ма и 
ин сти ту ти ма Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а би бли о те ка ри ће сти ца ти но ва ис ку ства у одр жа ва њу 
би бли о те ка по да та ка (енгл. da ta li bra ri es). Осим Ге о граф ског, у ова квом про јек ту мо гли би да 
уче ству ју Са о бра ћај ни, Шу мар ски, По љо при вред ни, Ар хи тек тон ски, Гра ђе вин ски факултет и 
дру ге на уч не уста но ве Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

На уч не уста но ве ко је не при па да ју Уни вер зи те ту у Бе о гра ду мо гу да при ло же ме та по дат ке 
сво јих про стор них по да та ка ко ји се на ла зе по хра ње ни на њи хо вим сер ве ри ма. Ове ин сти ту-
ци је за др жа ва ју сва ко пра во да сво је по дат ке не об ја вљу ју у сло бод ном при сту пу и за њи хов 
при ступ и пре у зи ма ње мо гу тра жи ти нов ча ну на кна ду. У овом слу ча ју Ди ги тал на би бли о те ка 
по слу жи ће са мо као „про мо тер” ових из во ра по да та ка и тру ди ће се да ускла ди ме та по дат ке 
та ко да од го ва ра ју свим стан дар ди ма ко ји се зах те ва ју.

По сто ји мо гућ ност да се по мо ћу про то ко ла OAI-PMH за тра жи при ступ ме та по да ци ма дру-
гих уста но ва ко је има ју сво је ре по зи то ри ју ме и ди ги тал не ко лек ци је. У ова квим слу ча је ви ма 
Ди ги тал на би бли о те ка про стор них по да та ка би ће са мо „по сред ник” при об ја вљи ва њу ових 
по да та ка, од но сно пру жа ће услу ге при ка за ме та по да та ка, а за пре у зи ма ње ко ри сник ће лич но 
мо ра ти да се обра ти овим ин сти ту ци ја ма или да за тра жи по моћ би бли о те ка ра при до го во ру 
око пре у зи ма ња.

Глав на за ми сао про јек та је да се по да ци о про сто ру ко је при ку пља ју бе о град ски фа кул те ти 
на ђу у сло бод ном при сту пу. Уни вер зи тет у Бе о гра ду се, пот пи си ва њем Бер лин ске де кла ра ци је 
о отво ре ном при сту пу на уч ном зна њу,14 при кљу чио ра сту ћем де лу на уч не за јед ни це ко ја се 
за ла же за јав ну до ступ ност са др жа ја ко ји на уч на за јед ни ца ства ра и об ја вљу је. Кон цепт отво-
ре но сти по да та ка пред ви ђа да од ре ђе не по дат ке (пре све га, оне ко је ге не ри шу др жав не аген-
ци је или на уч не уста но ве фи нан си ра не из др жав ног бу џе та) тре ба учи ни ти до ступ ним сва ко-
ме, уз мо гућ ност по нов ног об ја вљи ва ња у би ло ком об ли ку и без огра ни ча ва ња аутор ским или 
дру гим пра ви ма. Лак ше укљу чи ва ње гра ђа на у јав ни ан га жман, под сти ца ње раз во ја ИТ сек-
то ра, иден ти фи ко ва ње по тре ба за јед ни це, са мо су не ке од пред но сти отво ре но сти по да та ка.15

Раз вој

Пре из град ње Ди ги тал не би бли о те ке про стор них по да та ка нео п ход но је упо зна ти се са од-
го ва ра ју ћом тер ми но ло ги јом и стан дар ди ма из обла сти ге о ин фор ма ци ја. На пр вом ме сту тре-
ба спо ме ну ти стан дар де за чи ји раз вој је од го во ран Тех нич ки ко ми тет за раз вој стан дар да из 
обла сти ге о ин фор ма ци ја – ISO/TC 211. То су стан дар ди из се ри је 19100, од ко јих су за овај 

14  Max Planck So ci ety, Ber lin Dec la ra tion on Open Ac cess to Know led ge in the Sci en ces and Hu ma ni ti es, https://ope nac cess.mpg.de/Ber lin-
Dec la ra tion  (preuzeto 5. 4. 2017).

15  Ma xat Kas sen, ”A pro mi sing phe no me non of open da ta: A ca se study of the Chi ca go open da ta pro ject”, Go vern ment In for ma tion Qu-
ar terly 30, 4 (2013): 512.
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про је кат нај ва жни ји ISO 19110 – стан дард за ме то до ло ги ју ка та ло ги за ци је об ли ка, ISO 19115 
– стан дард за ме та по дат ке и ISO 19139 – стан дард за XML-ше му ме та по да та ка.16

Осим на ве де них, бит но је са вла да ти и основ не стан дар де ко је је из ра дио Отво ре ни ге о-
про стор ни кон зор ци јум (OGC)17 – ме ђу на род на ор га ни за ци ја ко ја оку пља пре ко 500 ко мер-
ци јал них, вла ди них, не про фит них и на уч них ор га ни за ци ја. OGC стан дар ди су отво ре ног ти па 
и раз ви ја ју се за фор ма те про стор них по да та ка, сер ви се, ана ли зе и де ље ње по да та ка. Стан-
дард ни фор ма ти за при ка зи ва ње про стор них по да та ка су Sha pe fi le, ко ји је раз ви ла ком па ни ја 
ESRI, нај ве ћа софт вер ска ком па ни ја на све ту ко ја се ба ви раз во јем ГИС-а, и KML18 – спе ци-
јал но при ла го ђе ни фор мат за при ка зи ва ње про стор них по да та ка у про гра му Гугл Зе мља (енгл. 
Go o gle Earth). По себ на па жња по све ће на је упо зна ва њу са OGC стан дар ди ма за ГИС сер ви се 
– WMS (Web Map Ser vi ce) за при ка зи ва ње ма па и дру гих рас тер ских по да та ка у ГИС окру же њу 
и WFS (Web Fe a tu re Ser vi ce) за пре у зи ма ње и ко ри шће ње век тор ских и атри бу тив них по да та ка. 
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за стан дар ди за ци ју ISO усво ји ла је мно ге OGC стан дар де.

Аме рич ка стру ков на удру же ња су и у по гле ду из ра де ГИС-а, као и у мно гим дру гим при ме-
ри ма раз во ја ди ги тал не тех но ло ги је, пи о ни ри у из ра ди стан дар да. Ор га ни за ци ја Фе де рал ни 
ко ми тет за ге о граф ске по дат ке (FGDC)19 је, по чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка, по че ла са 
раз во јем пр вог стан дар да за ме та по дат ке про стор них по да та ка. FGDC стан дар ди чи ни ли су 
осно ву за ме ђу на род но уса гла ша ва ње у се ри ји 19100 ISO стан дар да. Ме ђу на род ни стан дард 
за ме та по дат ке ISO 19115 об ја вљен је 2003. го ди не, а ре ви зи ју је до био де сет го ди на ка сни је.

По ред стан дар да за при ка зи ва ње и опис про стор них по да та ка, по треб но је упо зна ти се 
и са европ ском ди рек ти вом IN SPI RE,20 чи ја је на ме на уса гла ша ва ње опи са про стор них по-
да та ка ме ђу зе мља ма чла ни ца ма и зе мља ма кан ди да ти ма за ула зак у Европ ску уни ју. Ова 
ди рек ти ва пред ла же осно ве за гра ђе ње ин фра струк ту ре про стор них по да та ка (енгл. Spa tial 
Da ta In fra struc tu re – SDI) за по тре бе за шти те при род не око ли не. IN SPI RE ди рек ти ва је по себ но 
ва жна за то што је На ци о на ла ин фра струк ту ра ге о про стор них по да та ка Ср би је (НИГП) из гра-
ђе на сле де ћи ова упут ства. Би ло би по жељ но да Ди ги тал на би бли о те ка про стор них по да та ка 
сле ди ова упут ства и бу де ком па ти бил на са глав ним ре пу блич ким ре по зи то ри ју мом про стор-
них по да та ка. У бу ду ћим фа за ма раз во ја мо гло би да до ђе до раз ме не про стор них по да та ка и 
уса гла ша ва ња пра ви ла за њи хов пре нос.

За при ку пља ње и опи си ва ње про стор них по да та ка ода бран је про грам Ге о не творк (енгл. 
Ge o net work open so ur ce). Раз ви ла га је Ор га ни за ци ја за хра ну и по љо при вре ду Ује ди ње них на ци-
ја (FAO)21 са ци љем да по ве же про стор не по дат ке са од го ва ра ју ћим ме та по да ци ма по шту ју ћи 
све ме ђу на род не стан дар де. По ка зао се као до бро ре ше ње, пре све га због це не (бес пла тан) и 
због отво ре ног кôда (open so ur ce). Ова по след ња ка рак те ри сти ка до зво ља ва пре у зи ма ње ори-
ги нал ног кôда, ње го во ме ња ње и при ла го ђа ва ње по тре ба ма ко ри сни ка про гра ма. Да кле, уз 
по се до ва ње аде кват них про гра мер ских ве шти на, мо гу ће је из ве сти про ме не на про гра му, као 
што су ме ња ње из гле да, по бољ ша ње пре тра жи ва ча, уград ња те за у ру са и сл.

Ге о не творк ну ди пре гле дан и при ла го дљив ин тер фејс за унос ме та по да та ка. По ља за унос 
при ла го ђе на су ди рек ти ви IN SPI RE, а за про ве ру ком па ти бил но сти угра ђен је софт вер за кон тро-
лу, тзв. ва ли да тор. По дат ке је мо гу ће кла си фи ко ва ти ко ри сте ћи не ке од већ угра ђе них те за у ру са, 
као што је GE MET,22 уво зом или кре и ра њем соп стве ног кон тро ли са ног реч ни ка. За пре тра жи ва ње 
про стор них по да та ка угра ђен је Lu ce ne, пре тра жи вач за сно ван на про грам ском је зи ку Ја ва.

16  Ver ka Jo va no vić i dr., Ge o graf ski in for ma ci o ni si ste mi, 97–102.
17  OGC – Open Ge o spa tial Con sor ti um
18  Keyho le Mar kup Lan gu a ge
19  FGDC – Fe de ral Ge o grap hic Da ta Com mit tee
20  IN SPI RE – In fra struc tu re for Spa tial In for ma tion in the Euro pean Com mu nity
21  FAO – Food and Agri cul tu re Or ga ni za tion (Ор га ни за ци ја за хра ну и по љо при вре ду Ује ди ње них на ци ја)
22  GE MET – Ge ne ral Mul ti lin gual En vi ron men tal The sa u rus



TEMA Читалиште 30 (мај 2017) 39
 
 Вучковац О. „Повезивање библиотека и географских информационих система”, 34–40

У па ке ту са овим про гра мом до ла зи и Ге о сер вер – софт вер по мо ћу ко јег је омо гу ће но по-
хра њи ва ње по да та ка на сер вер и уса гла ша ва ње са OGC стан дар ди ма и сер ви си ма, пре све га 
са WMS и WFS. По мо ћу њих ко ри сни ку је олак ша но ди рект но пре гле да ње про стор них по да та-
ка на са мом пор та лу Ди ги тал не би бли о те ке.

По ред PDF и XML фор ма та, све ме та по дат ке мо гу ће је пре у зе ти и пре ко RDF/XML стан-
дар да за опис ме та по да та ка ко ји због свог су бје кат–пре ди кат–обје кат мо де ла пред ста вља 
глав ну ком по нен ту Се ман тич ког ве ба. Ова осо би на пру жа ве ли ку пред ност и отва ра мно ге 
мо гућ но сти ка да је у пи та њу раз вој ди ги тал не би бли о те ке у бу дућ но сти.

Осо бље

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да број за по сле них на ова квим про јек ти ма ва ри ра у за ви сно сти од 
ком плек сно сти ра да и фи нан сиј ских мо гућ но сти би бли о те ке или ње не ма тич не уста но ве.23 На 
при мер, би бли о те ка Уни вер зи те та Ко лум би ја ан га жо ва ла је јед ног би бли о те ка ра са пу ним рад-
ним вре ме ном за одр жа ва ње ње ног ре по зи то ри ју ма про стор них по да та ка, би бли о те ка Уни вер зи-
те та у Един бур гу на слич ном про јек ту ан га жо ва ла је пе то ро за по сле них, док је Са вет уни вер зи-
тет ских би бли о те ка Он та ри ја то ком раз вој не фа зе за по слио осам рад ни ка (про јект ног ме на џе ра, 
спе ци ја ли сту за си стем, ГИС ана ли ти ча ра, би бли о те ка ра за ме та по дат ке и че ти ри про гра ме ра).24

За овај про је кат би ло би по треб но укљу чи ти нај ма ње че тво ро за по сле них. Осим јед ног би-
бли о те ка ра ко ји би ра дио на ор га ни зо ва њу и кре и ра њу ме та по да та ка, нео п ход но је ан га жо ва-
ти јед ног си стем-ад ми ни стра то ра, по што је нео п хо дан нео ме тан рад мре же и укла ња ње би ло 
ка квих смет њи у ра ду. За успе шно по де ша ва ње и по бољ ша ва ње ра да про гра ма Ге о не творк 
нео п ход но је ан га жо ва ти јед ног про гра ме ра са до брим по зна ва њем про грам ског је зи ка Ја ва. 
Ово рад но ме сто би ло би сва ка ко до бро до шло, ма кар у по чет ној фа зи про јек та. Та ко ђе, пре-
по ру чу је се и ан га жо ва ње јед ног сту ден та-по моћ ни ка (по жељ но би би ло и ви ше од јед ног) са 
до брим по зна ва њем ге о граф ских ин фор ма ци о них си сте ма, пре све га као ис по моћ при ли ком 
по пу ња ва ња ме та по да та ка и по хра њи ва ња но вих је ди ни ца.

Сва ка ко је по треб но јед но рад но те ло ко је би од лу чи ва ло о ква ли те ту про стор них по да та ка 
и њи хо вом укљу чи ва њу у ди ги тал ну би бли о те ку. Чи ни ле би га осо бе ко је су упо зна те са ГИС 
тех но ло ги ја ма и ко је има ју ја сну пред ста ву о по ли ти ци при ку пља ња про стор них по да та ка и 
њи хо вог пру жа ња на ко ри шће ње.

За кљу чак

Број ни су иза зо ви пред раз во јем овог про јек та. Ипак, ис ку ства аме рич ких би бли о те ка по-
ка зу ју да уре ђе на ко лек ци ја про стор них по да тка мо же би ти од ве ли ке ко ри сти сту ден ти ма и 
про фе со ри ма ко ји ко ри сте ге о граф ске ин фор ма ци о не си сте ме.25 Иако је ова иде ја тек у за-
чет ку, ње на пу на им пле мен та ци ја оче ку је се до кра ја 2017. го ди не. На овај на чин Би бли о те ка 
До ма кул ту ре „Сту дент ски град” мо ћи ће да пру жи дра го це но ис ку ство за сва ки да љи раз вој и 
при ме ну ге о граф ских ин фор ма ци о них си сте ма у би бли о те ка ма.

Зна ње сте че но на ова квим про јек ти ма омо гу ћи ће би бли о те ка ри ма бо ље по зи ци о ни ра ње 
ка да су у пи та њу по сло ви пру жа ња ГИС услу га. Пре ци зни је ре че но, би бли о те ка ри ма се пру жа 
при ли ка да ак тив но уче ству ју у ГИС про јек ти ма и да ис тра жу ју нај бо ља ре ше ња за упра вља ње 
по да ци ма то ком би ло ког де ла раз во ја про јек та.26

23  Chri sti ne Kol len et al., ”Ge o spa tial Da ta Ca ta logs: Ap pro ac hes by Aca de mic Li bra ri es”: 287.
24  Ibid.
25  Ibid.: 276–295.
26  Ni co le Ning ning Kong, ”Ex plo ring Best Ma na ge ment Prac ti ces for Ge o spa tial Da ta in Aca de mic Li bra ri es”: 220.
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Connecting Libraries with Geographic Information Systems

Summary
There are numerous challenges facing modern communities in the world of today. Climate change, poverty, epidemics, 
land usage, are just some of them. Effective use of information about the exact locations has become one of the key 
components in addressing these global issues. Geographic information systems (GIS) enable collecting, visualization, 
handling and analyzing spatial information. They are very useful in decision making, rational usage of resources and taking 
precautions where needed. Geographic information systems are gaining increasing importance in academic and business 
environment. With the growth of the amount of data collected from satellites, mobile phones, cars, house appliances and 
other sensors, the demand for information specialists with skills in gathering, describing, organizing and searching data 
is also growing. Libraries can incorporate GIS into their services in different ways: providing computers with installed GIS 
software, designing and conducting workshops, assistance in spatial data gathering, georeferencing, etc. The development 
of specialized portals and digital libraries for storing spatial data are also good examples of implementation and use of 
GIS services in libraries. University libraries of the USA and Canada have made the greatest progress in implementing this 
practice. It is well received by the users, because it significantly reduces time and effort needed for gathering the right 
spatial data. The librarians of the Cultural Center Studentski Grad are working on the development of a digital library 
for gathering spatial data, in cooperation with the Geographic Faculty and the Geographic Institute Josif Pančić. The 
project will be executed using Geonetwork opensource, the free and open-source platform for developing spatial data 
infrastructure. There are many challenges facing the development of the project: designing workflows, data gathering 
policies, quality control assessment, staffing, implementing guidelines and standards, etc. The project Digital Spatial Data 
Library can bring multiple benefits to students and professors who use GIS in their work, and as for librarians, it can enrich 
them with knowledge and experience when it comes to providing new services for library users.
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