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Recursos a la xarxa
Sessió “Coneix la Cartoteca”: Grau d’Estudis d’Àsia Oriental

(imatge de capçalera opcional)
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Tipus de recursos

A les següents diapositives trobareu alguns recursos cartogràfics de

lliure accés sobre l’àmbit de l’Àsia Oriental.

Estan dividits en Recursos generals i Recursos específics per països.

En el primer grup s’han inclòs llocs web on podeu descarregar

mapes de diversos tipus i de tot el món. No obstant la cobertura

que realitzen de la vostra zona d’estudi és prou interessant com

perquè els tingueu presents a l’hora de cercar cartografia.

L’apartat Recursos específics per països agrupa majoritàriament

versions digitalitzades d’atles nacionals o temàtics de països.

L’objectiu no és realitzar un recull exhaustiu de recursos, sinó veure

diferents tipus de llocs on localitzar cartografia d’aquesta zona.
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Recursos generals

Perry Castañeda Map Library

Collection:

http://legacy.lib.utexas.edu/m

aps/asia.html

La pàgina de la cartoteca de

la Universitat de Texas és un

recull molt complet de mapes

digitalitzas de tot el món.

L’enllaç que us indiquem us portarà directament a la pàgina de

mapes d’Àsia, on podreu trobar des de mapes molt generals i

simples a cartografia de força detall. Tot plegat està organitzat per

països (i algunes àrees més àmplies) llistats alfabèticament.

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/asia.html
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Recursos generals

David Rumsey Map Collection:

https://www.davidrumsey.com/

La col·lecció de mapes de David

Rumsey conté, principalment,

cartografia antiga de tot el món,

tot i que trobareu documents des

del s.XVI fins el XXI.

Existeix un apartat específic per a

l’àmbit geogràfic d’Asia, però si voleu un lloc concret, és

recomenable fer-ho a través del buscador. Podeu descarregar les

imatges gratuitament i a alta resolució. A més del fons digitalitzat,

teniu notícies destacades, eines de georeferenciació i de

comparació, etc.

https://www.davidrumsey.com/
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Recursos generals

Library of Congress – China

https://www.loc.gov/maps/?fa=subj

ect%3Achina

Les col·leccions digitalitzades de la

Library of Congress (la biblioteca

més important del món) incorporen

material de tot el món. En aquest

enllaç trobareu més de 500 mapes

de la Xina de diferents èpoques (la

majoria antics) i temàtiques. Els podeu descarregar gratuïtament en

format imatge.

https://www.loc.gov/maps/?fa=subject%3Achina
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Recursos generals

Asia Maps: Digital Collections

https://www.bu.edu/asian/resour

ces/asia-map-collections/

Aquestes pàgines recullen tot un

seguit de llocs web, generals i

específics on trobar cartografia

d’Àsia. Cada lloc té les seva

casuística i característiques, però

alguns d’ells s’expliquen en aquest document. Els recursos están

organitzats per àmbits geogràfics més o menys amplis (continents,

zones subcontinentals i països) i inclouen tant cartografia general

com temática.

https://www.bu.edu/asian/resources/asia-map-collections/
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Recursos específics per països

la d’altres versions (abreujades, per a nens). Cal que desplegueu

la barra vermella on posa “Total download”. Des d’aquí podeu

descarregar tot el contingut en pdf i algunes bases

cartogràfiques en formats vectorials. Aquesta documentació es

troba en les versions en coreà i anglès. Les versions en castellà i

francès ofereixen la informació resumida.

The National Atlas of Korea: 

http://nationalatlas.ngii.go.kr

/us/index.php

A l’adreça anterior podeu

trobar la versió digital del

National Atlas of Korea, amb

la informació corresponent

als tres volums de l’atles més

http://nationalatlas.ngii.go.kr/us/index.php
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Recursos específics per països

The National Atlas of Japan: 

https://www.gsi.go.jp/atlas/at

las-e-etsuran.html

El lloc web del National Atlas

of Japan recull la primera

edició i l’edició revisada

d’aquest atles. Ambdues

mantenen la mateixa

estructura, de manera que és

fàcil establir comparacions i evolucions dels diferents aspectes i

temàtiques del país. Els dos atles són consultables en pdf i els seus

capítols es poden descarregar de manera gratuïta.

https://www.gsi.go.jp/atlas/atlas-e-etsuran.html
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Recursos específics per països

Agricultural Atlas of Vietnam: 

http://catherinepfeifer.blogspot.co

m/2014/03/an-agricultural-atlas-for-

vietnam.html

L’Agricultural Atlas of Vietnam és un

recurs allotjat a la pàgina personal

d’una de les investigadores que hi

va col·laborar. Podeu descarregar

la totalitat de l’atles en pdf (text

més imatges) o les imatges

individuals que fan referència a les

diverses temàtiques relacionades amb l’agricultura. L’àmbit territorial

és sempre la totalitat del país.

http://catherinepfeifer.blogspot.com/2014/03/an-agricultural-atlas-for-vietnam.html
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Recursos específics per països

Virtual Shanghai - Maps 

Database: 

https://www.virtualshanghai.n

et/Maps/Collection

Interessant lloc que permet fer

el seguiment històric de la

ciutat de Shangai. En aquest

cas es tracta d’un recurs d’un

àmbit geogràfic molt més

específic que els vistos fins

ara. A través dels mapes de la

ciutat podem veure lel creixement urbà, l’evolució dels transports,

etc. des de finals del segle XIX fins l’actualitat. Podeu descarregar

lliurement les imatges.

https://www.virtualshanghai.net/Maps/Collection
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Gràcies!
#bibliotequesUAB


