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Konec leta 2007 je Gradbena fakulteta Univerze iz Sarajeva izdala zanimivo knjigo »Kartografija
Sarajeva« avtorja mag. Admirja Mulahusića, dipl. inž. geod.
Knjiga obsega 228 strani formata A4 skupaj z besedilom, slikami (skupaj 61), tabelami (dve) ter
seznamom 104 virov, od tega 59 naslovov uporabljene literature in 45 internetnih naslovov.
Knjiga je v prvi vrsti namenjena kartografom, geodetom ter študentom geodezije in geografije,
zaradi bogate vsebine pa je zelo zanimiva tudi za zgodovinarje ter za širši krog bralcev, ki jih
zanima kartografija Sarajeva.
Knjiga je razdeljena je na deset poglavij:
1. Terminologija,
2. Dosedanje publikacije o kartografiji Sarajeva,
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3. Inštitucije, ki hranijo karte,
4. Kartografi Sarajeva,
6. Kartografska baza podatkov „Kartografija Sarajeva“,
7. Zaključek,
8. Literatura, viri,
9. Izvleček – Summary,
10.Podatki o avtorju.
Po uvodu so v prvem poglavju podane razlage strokovnih izrazov, kot so kartografija, karte in
kartografi, pri tem pa je avtor uvedel tudi izraza »sarajevski kartograf« in »kartograf Sarajeva«.
V drugem poglavju je opravljen pregled dosedanjih objavljenih publikacij o kartografiji Sarajeva.
Najdenih in obdelanih je 19 takih del. Najstarejša je iz konca 19. stoletja (Die Occupation Bosniens
und der Herzegovina durch K.K. Truppen im Jahre 1878), najnovejša pa iz leta 2006 (Prostorni
plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine).
Tretje poglavje vsebuje pregled institucij, ki se ukvarjajo s kartografsko dejavnostjo ali hrambo
kart. Opisanih je 29 institucij, med njimi pa je poseben poudarek namenjen Narodni in univerzitetni
knjižnici Bosne in Hercegovine (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine), ki
ima kartografsko zbirko večinoma obdelano po mednarodnih normah za kartografski material
ISBD(CM).
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5. Pregled kart Sarajeva,

V četrtem poglavju z naslovom »Kartografi« so po abecednem redu predstavljeni kartografi in
njihove biografije. Zbrani so podatki za 127 kartografov, ki jih avtor prišteva k »sarajevskim
kartografom« oziroma »kartografom Sarajeva«.

V šestem poglavju so najprej podani temeljni izrazi v zvezi z bazami podatkov, modeli podatkov,
arhitekturo baze podatkov, modeliranjem entitete in zvez, večpredstavnostnimi (multimedijskimi)
bazami podatkov, jeziki za delo z bazami podatkov in izdelavo multimedijske baze podatkov z
odprtokodno tehnologijo (»open source«). Nato avtor predstavi multimedijsko bazo podatkov z
naslovom »Kartografija Sarajeva«, ki je dostopna na dveh internetnih naslovih. V bazi je mogoče
poizvedovati glede na prikaze na kartah, po kartografih, po letu izdelave karte oziroma po obdobju,
h kateremu karta sodi. Baza je izdelana z jezikom PHP in sistemom za upravljanje z relacijskimi
bazami podatkov MySQL.
V sedmem poglavju so povzeti glavni cilji ter vsebina knjige, in sicer:
· Pregled dosedanjih raziskav o kartografiji Sarajeva (pregled objavljenih del, pregled institucij,
vezanih na kartografijo, in pregled izvora gradiva).
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Peto poglavje vsebuje pregled vseh najdenih kart Sarajeva. Karte so obdelane v skladu z normami
ISBD(CM). Zbranih in obdelanih je 255 kart in načrtov Sarajeva, nekatere izmed njih so
predstavljene s kopijami izsekov. Najstarejša obdelana karta na osnovi razpoložljivih podatkov
izhaja iz leta 1878, najnovejša pa je bila izdelana leta 2006.
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· Zbranih je 255 kart in načrtov Sarajeva ter podatki o 127 kartografih.
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· Vse zbrane karte so obdelane v skladu z mednarodnimi normami za kartografsko gradivo
ISBD(CM).
· Na podlagi zbranega in obdelanega gradiva je bila z uporabo odprtokodne tehnologije izdelana
multimedijska baza podatkov, dostopna preko interneta.
Knjiga predstavlja izvirno delo, avtor je uporabil raznovrstno literaturo, gradivo pa je predstavljeno
pregledno in razumljivo. Rokopis predstavlja prvo celovito delo o kartografiji Sarajeva, o
»sarajevskih kartografih« in »kartografih Sarajeva«. Tehnično dovršeno oblikovano knjigo je natisnila
Fojnica d.o.o. iz Fojnice.
Avtor zasluži pohvalo za trud in temeljito obdelavo vseh pomembnih institucij, ki se ukvarjajo s
kartografsko dejavnostjo ali hrambo kart Sarajeva, ter za poglobljeno analizo in pregledom mnogih
pomembnih kartografov.
Recenzenti knjige, doc. dr. Fadil Omerović, dipl. inž. geod., emerit prof. dr. Nihad Kapetanović,
dipl. inž. geod., in Sadžida Šahnmanović, prof. geografije, so zelo pozitivno ocenili knjigo in
ugotovili, da predstavlja pomemben prispevek k razvoju znanosti na področju kartografije.

emerit, prof. dr. Nihad Kapetanović,
dipl. inž. geod.
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