
   КАРТЕ представљају помоћ у сагледавању 
просторних података. Никада раније, карте 
се нису производиле у количинама у којима 
је то данас случај. Мапе, карте, а 
посебно оне топографске, користе се за 
навигацију уз помоћ сателитских система. 
Базне карте могу да се користе на 
рачунарима и постоји све већи интерес за рачунарима и постоји све већи интерес за 
њима и у индустрији мобилних телефона. 
Немогуће је данас доносити одлуке на 
глобалном нивоу без увида у карте и 
познавања географије. Очување човјековог 
окружења у доба климатских промјена 
такође зависи од карата и географских 
информација. информација. 

   МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА МАПА је настала као 
иницијатива Међународне картографске 
организације (MKA) и Одбора Уједињених 
Нација за управљање информацијама о 
глобалном геопростору (OSUNUIGG). Циљ 
организације Међународне године мапа је 
слављење важности мапа и карата у нашим 
животима, њиховог мјеста у друштву, животима, њиховог мјеста у друштву, 
њихове улоге у историји и њихове важности 
за нашу будућност. Обиљежавање године 
мапа је званично почело у августу 2015. 
године и трајаће до краја децембра 2016. 
године. 

   Најзначајнију активност у оквиру овог 
пројекта представља ИЗЛОЖБА „РЕПУБЛИКА 
СРПСКА НА КАРТАМА“, која се одржава од 06. 
до 16. децембра у Великом салону Банског 
двора, у Бањој Луци. На изложби су 
представљене мапе, карте, и картографски 
инструменти из збирке институција учесница 
у пројекту. Захваљујемо се Републичкој у пројекту. Захваљујемо се Републичкој 
управи за геодетске и имовинско-правне 
послове на уступљеним картама које 
приказују размјерни низ Града Бање Луке. У 
оквиру поставке представљен је и дио 
докторског рада Јелене Станковић у којем 
су карте Бање Луке пронађене у архивима, 
библиотекама и музејима Европе кориштене библиотекама и музејима Европе кориштене 
као основни алат. Рад под називом Мапирање 
и сјећање Бање Луке је успјешно одбрањен 
на Универзитету Dundee, Шкотска, Велика 
Британија, под менторством Lorens Holm и 
Charles Rattray. У циљу приказивања 
изложбе што широј публици, а у складу са 
циљем самог пројекта, изложба ће се циљем самог пројекта, изложба ће се 
наредне године у различитим периодима 
организовати и у другим градовима 
Републике Српске и Босне и Херцеговине.

   АУТОРИ ИЗЛОЖБЕ: Амовић Младен,  
Иванишевић Марко,  Миличевић Марио, 
Радујковић   Милана, Станковић Јелена и 
Чворо Малина

   Обиљежавање МЕЂУНАРОДНЕ ГОДИНЕ МАПА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
организовано је кроз низ догађаја у 
децембру 2016. године. Учесници у овом 
пројекту, чији је главни циљ указивање на 
значај мапа у свакодневном животу и 
картографије у струци и науци су Институт 
за урбанизам, грађевинарство и екологију за урбанизам, грађевинарство и екологију 
Републике Српске, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет и Природно-математички факултет 
Универзитета у Бањој Луци, а под 
покровитељством Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Владе 
Републике Српске.Републике Српске.


