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Sudëtingame mûsø laikmeèio pasaulyje þmogus negali apsieiti be daugybës dalykø. Tarp jø  ir
þemëlapiai, kuriuose galima rasti atsakymus á daugybæ mus dominanèiø klausimø. Patogiausias bûdas
plaèiai paskleisti informacijà  þemëlapiø atlasø kûrimas. Atlasas  tai sisteminis tematiniø þemëlapiø
rinkinys, kurá gerai parengti gali tiktai savos ðalies specialistai. Ðiuo didelio kruopðtumo reikalaujanèiu
darbu þmonija uþsiima nuo seniausiø laikø ir, neþiûrint visø informaciniø technologijø pasiekimø, spausdinti þemëlapiai, kaip ir knygos, dar ilgai tarnaus þmonëms.
Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakultete 1995 m. buvo ákurtas Kartografijos centras, ðiuo
metu rengiantis spaudai Lietuvos nacionaliná atlasà. Spausdinamame VU Kartografijos centro direktoriaus doc. A. Pilipaièio straipsnyje aptariami Lietuvos kartografø uþdaviniai ir rengiamo nacionalinio
atlaso struktûros bendrieji principai.

Albinas Pilipaitis, Vilniaus universitetas

LIETUVOS NACIONALINIO ATLASO VIZIJA
Kartografijos centro veikla

Gamtos mokslø fakulteto Kartografijos centras ákurtas 1995 m. sujungus Gamtos mokslø
fakulteto Inþinerinës fotogrametrijos ir Kartografijos laboratorijas. Kartografijos centro veikla susijusi su studijø proceso organizavimu, mokslotiriamuoju ir taikomuoju darbu teminës kartografijos srityje. Lietuvoje tai vienintelë tokio pobûdþio mokslinë institucija, kurios pamatinë veikla
 teminë kartografija. Ðiuo metu centre dirba 11
ilgametæ kartografiniø kûriniø sudarymo ir redagavimo patirtá turinèiø ávairios kvalifikacijos darbuotojø. 3 ið jø turi mokslinius laipsnius.
2001 m. kartografijos centras pradëjo realizuoti ir kuruoti Kartografijos magistro studijø
programà. Per laikotarpá iki 2007 m. ðias studijas baigë 23 absolventai. Studijø procesà centro darbuotojai stengiasi organizuoti ðiuolaikiðkai, derindami kartografijos mokslo ir technikos
naujoves su taikomàja veikla.
Kartografijos centre pagrindinës mokslo-tiriamojo darbo kryptys yra:  reiðkiniø kartografinio modeliavimo optimizavimas; kartografinë
informatika;  kartografijos analitiniø metodø taikymas paminklosaugoje.
Per praëjusius penkerius metus kartu su kitomis Lietuvos ir uþsienio mokslinëmis bei visuomeninëmis institucijomis buvo surengtos 5
mokslinës konferencijos, kuriose buvo aptarti ir
iðanalizuoti vykdomi tyrimai, jø efektyvumas ir
ðiuolaikiðkumas. Kartografijos centro specialistai Lietuvos ir uþsienio recenzuojamuose moksliniuose þurnaluose, straipsniø rinkiniuose, ávairiuose kartografiniuose leidiniuose paskelbë 39
mokslinius straipsnius.

Ðiandieninë taikomoji veikla teminëje kartografijoje neásivaizduojama be naujos kartos techninës ir programinës árangos. Tarpvyriausybiniam
Lietuvos-Italijos fondui parëmus, centras ásigijo
kartografinës kompiuterinës-programinës árangos
teminës kartografijos kûriniams sudaryti ir parengti
juos leidybai. Naudojant ðià árangà 1999-2007 m.
buvo parengti ir iðleisti 7 atlasai bendrojo lavinimo mokykloms. Prie svarbios taikomosios veiklos, vykdomos Kartografijos centre, reikëtø paminëti ir kartografiniø iliustracijø rengimà Visuotinei
lietuviø enciklopedijai. Jau ðeðeri metai, kai centro mokslinës-taikomosios veiklos prioritetu yra
prestiþinis fundamentalus kartografinis leidinys 
Lietuvos nacionalinis atlasas.
Kartografijos centras palaiko dalykinius ryðius su Torndheimo (Norvegija) universiteto
Geomatikos katedra, Drezdeno (Vokietija) technikos universiteto Kartografijos institutu, Miuncheno (Vokietija) aukðtàja geoinformatikos mokykla. Centro darbuotojams tarptautiniai ryðiai
padeda geriau suvokti kartografijos vystymàsi
ir jos tendencijas, tobulinti studijø procesà.
Kartografijos centro darbuotojø veikla ir noras
tobulëti teikia vilèiø á ðio padalinio ateitá þiûrëti optimistiðkai. Ilgà laikà Lietuvoje apleista paþinimo
sritis  kartografija  privalo tapti lygiaverte kitoms
mokslo ir kultûros ðakoms. 1945 m. Vilniaus universitete prof. V. Chomskio pastangomis ákurta
Kartografijos katedra veikë iki 1951 m. Vëliau dël
ávairiø prieþasèiø ðis padalinys buvo perorganizuotas á Fizinës geografijos ir kartografijos, Bendrosios geografijos, Bendrosios geografijos ir
kraðtotvarkos katedrà. Norint suburti kartografø
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specialistø-mokslininkø branduolá ir iðugdyti naujà aukðtos kvalifikacijos kartografø kartà, bûtina
Vilniaus universitete atkurti Kartografijos katedrà.
Atlasai  enciklopedinës paskirties leidiniai

Fig. 1. Frontispiece of Atlas of England and Wales, 1579.

1 pav. 1579 m. iðleisto Anglijos ir Velso atlaso titulinis puslapis.

Tarp gausybës enciklopedinio pobûdþio leidiniø iðsiskiria kartografiniai leidiniai  atlasai. Turinio poþiûriu jie labai ávairûs, bet turi ir bendrø
iðskirtiniø bruoþø:  atlase pavaizduoti objektai,
reiðkiniai ar jø grupës pateikiami visuotinai priimta kartografine kalba, kurià supranta viso pasaulio skaitytojai;  atlase pateiktà informacijà suvokia ir ja gali pasinaudoti vidutiná iðsilavinimà
turintis vartotojas;  pagrindinis atlaso informacijos ðaltinis  þemëlapis  pasiþymi ypaè dideliu informacijos talpumu.
Atlasø privalumai, jø reikðmë formuojant valstybës ávaizdá buvo pripaþinti jau viduramþiais, kartografijos vystymosi auðroje. Informacijos gausa
ir reprezentatyvumu iðsiskiria nacionaliniai atlasai,
nes jø sudarytojai visuomet stengiasi kuo iðsamiau pavaizduoti savo ðalies fizines bei geografines sàlygas, gamtos iðteklius, ûká, istorijà, kultûrà ir kt. Tokie leidiniai visuomet buvo laikomi prestiþiniais, nacionalinës vienybës, politinës nepriklausomybës, mokslo pasiekimø simboliais. Pirmasis nacionalinis atlasas Anglijos ir Velso atlasas buvo iðleistas 1579 m. Jo tikslas  simbolizuoti ne tik Anglijos valstybës vienybæ ir galybæ,
bet ir Elþbietos I valdymo pasiekimus, jos astronomijos ir geografijos patronavimà (1 pav.).
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Kartobibliografai nacionaliniø atlasø kategorijà pradëjo iðskirti tik nuo XX a. pradþios (Mark
Stephen Monmonier, 1993). Ne kiekvienà kartografiná leidiná su uþraðu nacionalinis atlasas tituliniame puslapyje galima laikyti tokios kategorijos leidiniu. Pagal tarptautinës geografø sàjungos
(IGU-TGU) Nacionaliniø atlasø komisijos nacionaliniø atlasø kriterijus nacionalinis atlasas:  turi kartografiðkai pavaizduoti vienà valstybæ arba nacijà;  já turi sudaryti ávairûs mokslo duomenø pagrindu parengti teminiai þemëlapiai, kuriuose bûtø atskleisti ðalies fiziniai, kultûriniai-istoriniai, demografiniai ir kt. rodikliai;  atlasui rengti ir iðleisti turi bûti gautas valstybiniø mokslo organizacijø pritarimas ir valdþios parama.
Nesunku pastebëti, kad ðie kriterijai yra aptakûs, jø turiná galima gana laisvai traktuoti. Kai
kurios átakingos mokslo organizacijos (JAV Kongreso biblioteka, Amerikos geografø sàjunga,
Lenkijos mokslø akademija ir kt.) yra parengusios savus kriterijus, kuriais ir vadovaujasi. Pavyzdþiui, lenkø geografø suformuluota nacionalinio atlaso definicija teigia: Nacionalinis atlasas siejamas su vienos ðalies teritorija, kurià apibrëþia jos sienos; jame turi bûti pateikta visokeriopa ir objektyvi valstybës charakteristika,
taip pat svarbûs jos socialiniai ir ekonominiai
ryðiai, iðryðkinant svarbiausias ir tipiðkiausias
ðalies problemas. Kadangi tipografiniu poþiûriu
nacionalinis atlasas yra reprezentacinis leidinys,
jis turi bûti nepriekaiðtingos iðvaizdos.
Ávairiø institucijø skirtingà kriterijø taikymà
nacionaliniø atlasø turiniui iliustruoja 2 pav.

2 pav. Nacionaliniø atlasø, kuriems buvo taikyti skirtingi
vertinimo kriterijai, leidyba.

Fig. 2. Cumulative frequency graph showing increase in
the number of published national atlases.

52

LAUKUOSE.

Pirmasis lietuviðkas atlasas Lietuvos TSR atlasas buvo iðleistas 1981 m. Ásigilinus á jo struktûrà ir þemëlapiø turiná galima daryti iðvadà, kad
atlaso redakcinë komisija, atsakingieji redaktoriai
þinojo nacionaliniams atlasams keliamus reikalavimus ir tokio atlaso modelio laikësi. Taèiau dël
kai kuriø jo þemëlapiø (ekonominës ir istorinës
dalies) turinio sovietmeèiu ideologizavimo ir dël
to, kad tuo metu Lietuva nebuvo suvereni valstybë, ðio leidinio negalima priskirti nacionaliniø atlasø kategorijai.
Uþsienio ðaliø patirtis

Iðleistø nacionaliniø atlasø apimtis rodo, kad
tai  XX a. reiðkinys (Arthur H. Robinson, Joel L.
Morrison, 1995). Aiðkiai iðsiskiria du laikotarpiai
(1920-52 m. ir 1960-80 m.), kuomet buvo iðleista
labai daug tokios tematikos leidiniø. Pirmasis laikmetis kartografijos istoriografijoje daþnai ávardijamas kaip nacionaliniø atlasø era. Jis susijæs su
politiniais ávykiais po Pirmojo pasaulinio karo: tuo
laiku daug ðaliø iðsikovojo politinæ nepriklausomybæ, todël atskirø valstybiø valdþia ir mokslo institucijos itin skatino reprezentaciniø leidiniø rengimà ir leidybà. Turint omenyje, kad tuomet moderniø informacijos ir komunikacijos priemoniø nebuvo, nacionaliniai atlasai buvo itin svarbûs teikiant
iðsamià informacijà apie
valstybæ bei jos galias.
Antrasis pasaulinis
karas privertë atidëti á ðalá
daugelá teminës kartografijos projektø. Ðie darbai vël suintensyvëjo
ðeðtajame deðimtmetyje. Tam átakos turëjo politiniai ávykiai, ávykæ po
Antrojo pasaulinio karo,
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t. y. nepriklausomø valstybiø susikûrimas, ypaè
buvusiose kolonijose Afrikoje, Pietø Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose, Azijoje. Iki devintojo deðimtmeèio pradþios beveik visos nepriklausomos Europos valstybës, iðskyrus Albanijà ir Islandijà, parengë ir iðleido nacionalinius atlasus. Ðiuo metu,
remiantis JAV Kongreso bibliotekos duomenimis,
apie 90 % pasaulio valstybiø yra parengusios ir
iðleidusios savo ðaliø nacionalinius atlasus. Kai kurios valstybës (pavyzdþiui, Anglija, Prancûzija, JAV,
Kanada, Lenkija ir kt.) yra parengusios net po keletà nacionaliniø atlasø leidimø. Toks leidiniø atnaujinimas neabejotinai reikðmingas valstybës gyvenime, taèiau ir senieji leidiniai nepraranda tam
tikros ikonografinës vertës, kuri svarbi mokslo poþiûriu.
Lietuvos kartografø uþdaviniai

Lietuvai atkûrus valstybingumà, realiai iðkilo jos ávaizdþio formavimo pasaulyje problema.
Tai nëra paprastas uþdavinys jau vien todël, kad
Lietuva  nedidelë valstybë. Be jokios abejonës,
ðalia kitø priemoniø ir bûdø ðiam tikslui pasiekti bûtina iðnaudoti ir prestiþinio kartografinio leidinio  nacionalinio atlaso  galimybes.
Garsiai kalbëti apie Lietuvos nacionalinio atlaso iðleidimà pradëta 1998 m. (Pilipaitis, 1998).

Kartografijos centre rengiami skaitmeniniai
tematiniai Lietuvos þemëlapiai ir Lietuvos
reljefo  orografiniø elementø þemëlapio
faksimilë (autoriaus nuotraukos).
Digital thematic maps of Lithuania are compiled at the Cartography Centre and a facsimile of the Map of Lithuanias Relief  its
orographic elements (Photos by the author).
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Ðá projektà bandyta átraukti á Lietuvos vardo
1000-meèiui paminëti skirtø jubiliejiniø leidiniø
sàraðà, taèiau nesëkmingai. Finansinës ir darbø áteisinimo paieðkos tæsësi iki 2004 m. pabaigos, kuomet Lietuvos Vyriausybës nutarimu buvo patvirtinta Lietuvos teritorijos ekonominës
zonos ir kontinentinio ðelfo Baltijos jûroje kartografavimo 2005-2009 m. programa (Þin.,
2004, Nr. 177-6535), kurioje uþfiksuota nuostata: iðleisti Lietuvos nacionaliná atlasà. Suprantama, iðsamaus kartografinio leidinio apie Lietuvà parengimas (numatyta ádëti virð 600 þemëlapiø) ir iðleidimas  ne vieneriø metø darbas.
Uþsienio ðaliø patirtis rodo, kad tokie darbai uþtrunka nuo 7 iki 10 metø. Kada dienos ðviesà
iðvys Lietuvos nacionalinis atlasas, atsakyti tiksliai sunku. Galima tik pasidþiaugti, kad ðiam leidiniui jau yra sudaryta ir parengta leidybai daugiau nei 200 þemëlapiø.
Rengiant atlaso þemëlapius tradiciniu skaitmeniniu-spaudiniu formatu, iðkyla klausimas ir dël
elektroninës nacionalinio atlaso versijos, t. y. atlaso, kurio þemëlapiai parengti naudoti interaktyviu reþimu. Manytume, kad tokio leidinio parengimà ir iðleidimà reikia sieti su netolima ateitimi.
Ðià nuostatà patvirtina ir Ðvedijos, Kanados, Prancûzijos bei kitø ðaliø kartografai, kurie, taikydami
ðiandienines kartografines technologijas, pirmiausia parengë skaitmenines-spaudines nacionalinio
atlaso versijas, o vëliau  ir elektronines. Tokia versija labai iðpleèia leidinio komunikacinæ kokybæ,
bet, deja, sudëtinga já psichologiðkai suvokti kaip
vienà valstybës simboliø.
Lietuvos nacionalinio atlaso sudarymo
bendrieji principai ir inovacijos

Lietuvos nacionalinio atlaso redakcinë kolegija yra aptarusi svarbiausius atlaso rengimo
principus, kuriø ágyvendinimas pareikalavo ieðkoti inovacijø, ðiandieniniø atlaso rengimo bei
pateikimo formø.
Atlaso rengimo principai:  makroregioninio
konteksto ávertinimas,  gamtinës-visuomeninës
tematikos integracija,  ðalies geografijos ir istorijos sujungimas,  turimø mokslo þiniø teritorinis apibendrinimas,  ðiuolaikiniø kartografijos technologijø naudojimas,  kartografinës
Literatûra
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komunikacinës kokybës uþtikrinimas,  reprezentatyvumo áteisinimas.
Pirmoji inovacija palietë tradicinæ spaudinæ
nacionalinio atlaso organizavimo formà, kurià
buvo numatyta transformuoti ið laisvai komplektuojamø stambiø skyriø junginio á grieþtà modulinæ teminiø lapø struktûrà. Tokia autonominiais tekstais aprûpintø teminiø lapø organizacija leidþia ávairiai komplektuoti atlaso spaudiná
variantà bei diferencijuotai pritaikyti atsiþvelgiant
á poreikius (fiksuotas, palaidas, agreguotas).
Antroji inovacija, glaudþiai susijusi su pirmàja, buvo modulinio nelankstomo lapo dydþio pritaikymas milijoninio mastelio Lietuvos kartografiniam vaizdui. Tai nulëmë pakankamai didelá ir
mûsø ðalyje dar neáprastà atlaso spaudiná formatà  47x55 cm.
Treèioji Lietuvos nacionalinio atlaso struktûros inovacija  savarankiðkos atlaso dalies, skirtos Lietuvos padëties Pasaulio bei Europos politiniame-ekonominiame bei gamtiniame kontekste, iðskyrimas. Panaðiø daliø yra daugelio ðaliø
atlasuose ir tai yra privalomas tokiø atlasø atributas. Atlase bus pristatyta ne tik tradicinë Lietuvos politinë-ekonominë padëtis, bet ir gamtinës
struktûros atþvilgiu  klimatinë, biogeografinë,
kraðtovaizdinë, arba bendroji gamtinë, dalis.
Ketvirtoji inovacija sietina su kraðtovaizdinio
skyriaus gamtinëje dalyje iðplëtimu bei kompleksinio rajonavimo ir regionø plëtros skyriaus
suformavimu. Numatomos skyriø struktûros iðsiskiria ne tik bendràja savo sudëtimi, bet ir tuo,
kad èia bus pateikti dar mums nelabai áprasti
kartografiniai vaizdai, atspindintys perspektyvinio planavimo rezultatus.
Penktoji inovacija iðreiðkia naujà poþiûrá á istorinës atlaso dalies struktûrà. Numatoma apsiriboti bendruoju dalies skaidymu á du stambius laikotarpius  ankstyvàjà (iki XIX a.) ir vëlyvàjà (XIX-XX a.) ðalies istorijà, diferencijuojant
ðiuos laikotarpius á tris teminius skyrius: valstybës (politinæ) istorijà, visuomenës (socialinæ ir
kultûrinæ) istorijà bei ûkio (ekonominæ) istorijà.
Iki ðiol mûsø ðalyje toks skirstymas nëra áprastas, ypaè atsisakymas tradicinio istorinës dalies
sutapatinimo su politine valstybës raida. Paþymësime, kad atlaso istorinës dalies konkreèios
þemëlapiø struktûros iki ðiol neturime.

Pilipaitis, A. Nacionaliniai atlasai ir jø transformacijos // Geografija. 34 (1).  1998.  P 66-69.
Monmonier, M.S. DIDS: A De Facto National atlas // Bulletin, Geography and Map Division. Special Libraries
Association. 132.  1993.  P. 2-7.
Robinson, A.H., Morrison, J.L. Elements of Cartography.  1995.
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Lietuvos nacionalinio atlaso numatoma daliø tematika (skyriai ir teminiai lapai)
I dalis. Lietuva pasaulyje ir Europoje
A. Lietuva pasaulyje t Lietuvos politinë padëtis pasaulyje t Lietuvos ekonominë padëtis pasaulyje t Lietuvos
gamtinë padëtis pasaulyje
B. Lietuva Europoje ir Baltijos regione t Lietuvos gamtinë padëtis Europoje t Lietuvos demografinë padëtis
Europoje t Lietuvos politinë ir komunikacinë padëtis Europoje t Lietuvos ekonominë padëtis Europoje
t Lietuva Baltijos regione
C. Lietuva kartografijoje t Lietuvos kartografinis vaizdas antikoje ir viduramþiais t Lietuvos kartografinis
vaizdas naujaisiais amþiais
II dalis. Gamta ir kraðtovaizdis
A. Gelmës ir pavirðius t Bendrasis kartografinis vaizdas t Geodezinis pagrindas t Tektonika ir geofizika t Bendroji geologinë sandara t Kvarteras ir geologinis iðtirtumas t Glaciomorfologiniai ypatumai t Geomorfologiniai bruoþai t Gelmiø iðtekliai t Taikomasis gelmiø ir pavirðiaus paþinimas
B. Dirvoþemis t Dirvoþemio dangos tipizavimas t Dirvoþemio dangos ypatumai ir savybës t Taikomasis
dirvoþemio paþinimas
C. Klimatas t Klimatà formuojantys veiksniai t Terminis ir dinaminis reþimas t Hidroklimatinis reþimas
t Sinoptika ir orai t Taikomasis klimato paþinimas
D. Vandenys t Poþeminiø vandenø struktûra t Hidrografinio tinklo struktûra t Svarbiausi hidrologiniai rodikliai t Kompleksinis pavirðiniø vandenø paþinimas t Vandenø iðtekliai t Baltijos jûra ir Kurðiø marios
E. Biota t Augalijos ir grybijos bendrieji bruoþai t Ypatingos augalø bei grybø rûðys ir bendrijos t Gyvûnijos bendrieji bruoþai t Ypatingos gyvûnø rûðys t Biologinë ávairovë ir rajonavimas t Biotos iðtekliai
F. Kraðtovaizdis t Gamtinio kraðtovaizdþio ypatumai t Kultûrinio kraðtovaizdþio ypatumai t Kraðtovaizdþio
morfologija t Karkasinës struktûros kraðtovaizdyje t Kraðtovaizdþio apsauga t Kraðtovaizdþio ekologija t Kraðtovaizdþio apkrova t Kraðtovaizdþio rekreacinis potencialas t Struktûros optimalumas ir monitoringas
III dalis. Visuomenë ir ûkis
A. Administracinis suskirstymas, gyvenvietës ir gyventojai t Teritorinis administracinis suskirstymas t
Gyvenvieèiø tinklas t Demografinës reprodukcijos rodikliai t Amþiaus, darbingumo ir mobilumo rodikliai t Etnokultûriniai ir religiniai bruoþai
B. Socialiniai bruoþai ir socialinë infrastruktûra t Socialinë tipizacija ir gyvenimo lygis t Ðvietimo ir mokslo infrastruktûra t Kultûros ir þiniasklaidos infrastruktûra t Socialinës ir sveikatos apsaugos infrastruktûra
t Ryðiø, prekybos, finansø ir buities infrastruktûra t Teisësauga ir socialinio lauko átampa t Politinës preferencijos ypatumai
C. Rekreacinë, komunalinë ir aplnikosauginë infrastruktûra t Rekreacinio potencialo ypatumai t Rekreacinio ûkio organizavimas t Komunalinis ûkis t Aplinkosauginis ûkis
D. Bioprodukcinis ûkis t Miðkø þemënauda ir þemëvalda t Miðkø ûkis t Medþioklë ir þuvininkystë t Agrarinë þemënauda ir þemëvalda t Þemës ûkio aprûpinimas t Augalininkystë t Gyvulininkystë t Agrarinis potencialas ir rajonavimas t Kasyba ir gavyba, energetika, pramonë ir transportas t Kasyba ir gavyba
t Energetika t Pramonë-1 (maisto, lengvoji) t Pramonë-2 (sunkioji, modernioji) t Susisiekimo keliø
tinklas t Transporto ûkis
F. Kompleksinis rajonavimas, geopolitika ir regionø plëtra t Kompleksinis rajonavimas ir erdvinë koncepcija t Geopolitiniai ypatumai t Regioninës politikos pagrindai t Nacionaliniø parkø plëtra-1 t Nacionaliniø parkø plëtra-2 t Miestø plëtra.
Konkretus struktûrinis atlaso programavimas numato orientacinæ svarbiausiø lapo þemëlapiø nomenklatûrà bei rekomenduojamus jø mastelius ir iðdëstymà.

Summary

The Vision of the National Atlas
of Lithuania

As a summary of the countrys physical and
human geography as well as its history, the
National Atlas is presented as a symbol of national
unity, scientific achievements and political independence. The National Atlas is largely a 20thcentury phenomenon. Creation of the first National Atlas of Lithuania was started in 2000.
The main criteria for National Atlas of Lithuania were recognized:  orientation of its

cartographic image to the territory of the Lithuanian state,  scientific review of the states natural, social, economic and historic conditions,
 representation quality and aesthetics,  support by the scientific institutions and government.
The National Atlas project suggests its structure in four parts: Lithuania in the World and Europe (about 30 maps), Nature and Landscape
(about 220 maps), Society and Economics (about
220 maps) and History of the State, Society and
Economics (about 150 maps).
Realization of the project of the National Atlas of Lithuania is the way to solve the problem
of Lithuanias representation and its thematic
cartography in the world.

