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Вступ, вихідні передумови. На сьогодні дослі-

дження історичних карт залишається актуальним. 

Їх у світі існує велика кількість, і вони опубліковані 

в різних державах. Проте щодо одних і тих самих ар-

гументів, фактів, подій та цифр майже в кожної кра-

їни світу є «своя правда», своє суб’єктивне бачення 

будь-якої історичної події у певному ракурсі та, як 

наслідок, різні варіанти відображення цих подій на 

історичних картах. Адже історичні дослідження, 

ілюстрація праць з історії і особливо вивчення істо-

рії потребують наявності історичних карт.

Дослідженню та укладанню історичних карт 

присвячені праці досить обмеженого кола науков-

ців (З.Ф. Караваєва, Б.Г. Галкович, П.О. Іваньков, 

Я. Грегорі, А.К. Ноулз) – як картографів, так і іс-

ториків, археологів, джерелознавців. Наукові по-

шуки у цьому напрямі продовжуються і сьогодні 

(Ю.І. Лоза, С.Б. Хведченя, В.Н. Владимиров), адже 

історичні карти, як і будь-які інші картографічні 

твори, зазнають з часом змін і в змісті (тематична 

складова), і у методичних підходах до їх розробки 

(технологічний розвиток). Питання загальної теорії 

в галузі історичних карт викладено у низці праць за-

рубіжних учених: Девіда Рамсі, Мередіза Вільямса, 

Авнера Сегала, Мартіна Фоллі, Валтера Рістова, 

Джорга Сінтра, Маті Те, Яна Джонсона та інших.

Постановка завдання. Історичні карти надають 

цінну інформацію для різних сфер наукової діяль-

ності. Вони  використовуються як джерела даних 

для виявлення просторових і часових змін.

Вивчаючи роботи картографів шляхом порівнян-

ня різних карт, ми намагаємося їх проаналізувати, 

дослідити. Ми аналізуємо зміст історичних карт, 

порівнюючи їх із картографічними творами сього-

дення. В основі порівнянь лежать відмінності між 

джерелами, які є результатами реальних тимчасо-

вих змін, і відмінності, пов’язані з методами, вико-

ристовуваними для складання карт [3].

Мета статті – висвітлити і проаналізувати су-

часні представлення історичних карт в Інтернеті.

Виклад основного матеріалу. Сучасні цифрові 

технології надають можливість суттєво полегшити 

аналіз і подальшу візуалізацію змістових властивос-

тей історичних карт, містять у собі функції автома-

тичної генерації точності візуалізації, ілюстрування 

геометричної точності карти тощо. Ці та інші мож-

ливості дозволяють краще зрозуміти змістові харак-

теристики історичних карт [4, с.239].

В останні роки в картографії набуває поширен-

ня також автоматична кореляція історичних кар-

тографічних творів за допомогою програмного за-

безпечення ACM (Automatic Correlation Map), що 

є так званим ключем у будь-якому процесі аналізу 

зображення. Робота даного програмного забезпе-

чення ґрунтується на знаходженні відмінних рис 

двох карт однієї тематики [2, с.180]. Тому кількість 

учених-істориків, що використовують ГІС та су-

міжні геопросторові методи у науковій діяльності, 

зростає. Як різновид комп’ютерного програмного 

забезпечення, призначеного для полегшення відо-
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браження дуже великих кількісних наборів даних, 

ГІС набули широкого використання в області кар-

тографії [9].  

Вибір ГІС відповідає меті використання карто-

графічного твору. Для дослідження історичних карт 

багато функцій не потрібно. Однак бажаними мо-

жуть бути, наприклад:

– опції, які надають прогнози;

– можливості створення й експорту таблиць з 

метою здійснення розрахунків та різноманітних до-

сліджень;

– інші графічні та картографічні функції: overlay 

(об’єднання шарів), накладання векторних файлів 

картографічних творів, вставка символів і підписів, 

генералізація тощо.

Звичайно, існують геоінформаційні продукти, 

що мають багато обмежень та складніші у викорис-

танні, ніж спеціалізовані для подання картографіч-

них матеріалів [8].

Більшість історичних ГІС неможлива без істо-

ричних картографічних творів. Карти містять у собі 

географічну інформацію минулого – чи це місто, 

область, чи нація. Історичні карти часто відобража-

ють «стерті» сучасністю дані, яких немає у жодному 

письмовому джерелі (наприклад, географічні назви, 

межі територій тощо).

Точність карт багато говорить нам про рівень тех-

нологій та науково-методичне розуміння складання 

картографічних творів. Додавання все нової й нової 

інформації до історичних карт у ГІС збільшує інте-

рес до цих джерел, що мають вагоме значення для 

історичної науки. Водночас карти дозволяють ГІС-

користувачам зрозуміти географічний принцип кар-

тографії, зокрема масштабування та зміни проекцій.

ГІС ніби «вдихнули нове життя» в історичні карти, 

звільняючи їх від статичного зображення, надають 

можливість якісно нового розуміння карти порівня-

но з традиційним баченням картографічного твору.

Застосовуючи новітні технології, досить часто 

історичні картографічні твори редагують, відсте-

жуючи штрихові та символьні знаки. Відредаговані 

карти слугують джерелами для дослідження ланд-

шафтів, планів міст тощо [15]. 

Зазвичай, першим кроком використання па-

перових карт у ГІС є їх сканування. Для цього по-

трібно, щоб роздільна здатність карт була високою. 

Відскановані картографічні твори можуть легко 

додаватись до ГІС як графічні зображення. Шари у 

ГІС-технологіях надають можливість порівнювати 

минуле із сучасністю. Для аналізу просторової ін-

формації потрібно, щоб карти мали прив’язку. У ході 

прив’язки вихідного картографічного матеріалу змі-

нюються лінії, форми та відстані між об’єктами.

За допомогою інформаційних технологій можна 

змоделювати рельєф більш яскраво й виразно, за-

даючи координати та висоти кожної точки. Завдяки 

цифровим моделям рельєфу також є можливість до-

сліджувати не лише місцевість над рівнем моря, а й 

підводний простір.

Щоб використовувати історичні карти у ГІС з 

метою здійснення наукових досліджень, ученим 

потрібні високоякісні цифрові зображення історич-

них картографічних матеріалів. Ми припускаємо, 

що у найближчому майбутньому тисячі історичних 

карт, окремі з яких вже мають прив’язку та оциф-

ровані, будуть доступними через загальні мережі та 

веб-сайти для громадськості.

Досягнення у сфері програмного забезпечення 

ГІС надають користувачам віддалений доступ до 

збережених даних. Бібліотека Конгресу (колекція 

карт «Географія») і картографічного відділу, кіль-

ка інших провідних колекцій карт у США та інших 

країнах почали поширювати цифрові проекти. 

Колекція Девіда Рамсі містить у собі більше шіст-

десяти п’яти сотень сканованих історичних карто-

графічних творів, які є доступними в режимі он-

лайн. У подальшому американський колекціонер і 

картограф Рамсі планує збільшити кількість карт з 

географічною прив’язкою.

Цифрові зображення історичних карт також до-

ступні через Географічні мережі компанії ESRI. 

Процес перетворення історичних карт у ГІС-

сумісні формати займає багато часу, є ресурсоєм-

ним і дорогим. Кожна оцифрована карта вимагати-

ме відмінних, стандартизованих даних для її опису 

та повернення у попередній стан [17].

Завдяки розвитку сучасних інформаційних 

технологій можна в режимі он-лайн знайти безліч 

карт – від стародавніх віків до сьогодення, різно-

манітних за тематикою, роздільною здатністю тощо 

[14]. Для прикладу ми висвітлимо особливості вико-

ристання історичних карт у веб-додатках в Естонії 

та надамо більш широку інформацію про цифрову 

колекцію Девіда Рамсі.

Історичні карти Естонії на веб-порталах. Най-

більша колекція історичних карт в Естонії знахо-

диться в естонських історичних архівах – понад 

80–100 тис. картографічних джерел. Більшість 

карт – в історичних архівах XIX та початку XX ст. 

Є багато історичних карт також у Національній бі-

бліотеці Естонії, у бібліотеці Тартуського універси-

тету та в інших місцях.

Компанія «Regio» передруковує та відновлює іс-

торичні картографічні матеріали з кінця 1980-х рр. 

Перевидавалися, наприклад, такі історичні карто-

графічні твори, як «Atlas von Liefland» (1798–1810) 

Людвіга Августа Мелліна, а також карти Карла 

Готліба Рукера та Йоганнеса Шмідта.

Старовинні топографічні карти растрового фор-

мату мають деяке практичне використання, оскіль-

ки слугують як довідкові карти у земельній реформі. 

Компанія «Regio» має повний набір растрових карт 

для усієї Естонії з середини XIX ст.: «Generalcharte 

von Estland» (1839) і «Specialcharte von Livland» (1844) 

і «Russian topographic map» масштабу  1: 42 000 (по-

чаток XX ст.). Ці історичні картографічні твори, що 

являють собою звичайні довідкові карти растрового 

формату, є зручними у використанні.
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Середовище Інтернету надає достатні умови 

для використання історичних карт. Це є наслід-

ком зростання в Естонії рівня використання істо-

ричних картографічних матеріалів у веб-додатках. 

Один з них – Kupits (http://www.eha.ee/kupits/) з 

адміністративними межами карт 1917 р. та історич-

ними растровими картами 1839-1882 рр. масштабу 

1: 200 000. Такою діяльністю естонські історичні ар-

хіви займаються у співпраці з компанією «Regio». 

Другим прикладом історичного контенту, що ви-

користовується в Інтернеті, є Estonian Manor Portal 

(http://www.mois.ee/english/). Програма «Historical 

Tartu» (Ajalooline Tartu), інтерактивне середови-

ще «Tartu’s Cultural Story» (http://www.tartu.ee/

vaateid_vanast_Tartust/rakendus/tartu_kaardid.

swf) є об’єднаним проектом уряду і музею м. Тарту, 

естонських історичних архівів та ТОВ «Regio». 

Менеджером проекту, який профінансований про-

грамою «ФАРЕ», був доктор філософії Каїдо Ревелт. 

Ця програма містить у собі 5 різних планів мі-

ста чи великомасштабних топографічних карт: 

«Tartu fortifications plan» (1775); «City map» (1792) 

О.Г. Дреєра і С.М. Сенгбіча; «City plan» (1844) 

С.М.  Сенгбіча, «Сity plan» (1877) і перший офіцій-

ний план м. Тарту естонською мовою (1927 р). Для 

користувачів існує можливість порівняти історич-

ну міську забудову із сучасними районами, додати 

зображення та іншу інформацію у базу даних істо-

ричних відомостей міста Тарту [11]. 

Цифрова колекція Девіда Рамсі. За 20 років Девід 

Рамсі зібрав колекцію із понад 150 тис. історичних 

карт Північної і Південної Америки та усього світу. 

Рамсі створив електронну колекцію карт із близько 

10 тис. зображень з високою роздільною здатністю. 

Він також створив набір інструментів для користу-

вачів, щоб використовувати та інтерпретувати карти 

в Інтернеті. Завдяки ГІС користувач має можливість 

об’єднати історичні карти із сучасними геопросто-

ровими даними для дослідження змін у часі [12, c.1].

Сьогодні Девід Рамсі продовжує додавати карто-

графічні матеріали в он-лайн-колекцію і розробля-

ти нові інструменти, що покращують як можливості  

користувача, так і архітектуру он-лайн-бібліотеки 

[14]. Карти на веб-сайті можна збільшувати для ог-

ляду найдрібніших деталей картографічного твору, 

а також зберігати та роздруковувати його. Повний 

каталог містить інформацію про кожну карту: її 

походження, автор, видавець, дата публікації, інші 

історичні та географічні дані. Користувачі можуть 

запускати спрощену версію колекції на основі брау-

зера (browser-based viewer) або завантажити та вста-

новити функцію клієнта Java (feature rich Java client) 
[7]. Сайт також використовує новітні ГІС-технології. 

Так, ГІС надає можливість географам, картографам, 

іншим науковцям зіставляти історичні картогра-

фічні твори із сучасними супутниковими знімками, 

аерофотознімками та іншими геозображеннями 

[12, c.2]. На рис. представлена домашня сторінка 

веб-порталу «David Rumsey Map Collection».
Колекція включає в себе карти світу, атласи, гло-

буси, шкільні географічні та морські карти, різні 

кишенькові й настінні карти, книги із важливими 

Рис. Домашня сторінка веб-порталу «David Rumsey Map Collection»
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історичними картами, що призначені для вивчення 

географії та історичних досліджень. Картографічні 

матеріали високої роздільної здатності на веб-пор-

талі доступні не лише науковцям, а й широкому 

спектру громадськості. Завдяки веб та ГІС історики, 

художники, географи та картографи можуть пред-

ставляти своє бачення історичних подій [11].

Висновки.  На сьогодні простежуються тісні вза-

ємозв’язки історичних карт з новітніми інформа-

ційними технологіями. Ця тематика є однією з най-

поширеніших у дослідженнях зарубіжних учених, 

оскільки геоінформаційні технології забезпечують 

нові методи для аналізу і відображення змісту іс-

торичних карт. Важливим напрямом досліджень у 

сфері картографії є використання історичних кар-

тографічних творів у середовищі Інтернет. Це під-

тверджують широке залучення веб-ресурсів в істо-

ричні дослідження Естонії (як один із прикладів) та 

досліджена цифрова колекція Девіда Рамсі.
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