THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE HISTORY OF THE MAP

Presidente: Zsolt G. Török (Hungary)
Secretária: Merve Senem Arkan (CY)
Tesoureiro: Leif Isaksen (UK)
Conselheiros: Sonali Siriwardena (UK), Matthew Edney (EUA),
Junia Furtado (Brasil), Thomas Horst (Portugal), Antti Jakobsson (Finlândia),
Gilles Palsky (França), Petra Svatek (Austria), Emmanuelle Vagnon (França)
Endereço oficial: c/o Dean’s Office, School of Advanced Study, Room 215 South Block, Senate
House, Malet Street, London WC1E 7HU, UK, e-mail: ishm.contact@gmail.com
Categorias de Filiação: Individual, Estudante, Institucional. Para informações detalhadas,
benefícios e condições de filiação, e/ou para se associar à ISHMap, por favor visite nossa
website.

Web Site: http://ishm.elte.hu Email: ishm.contact@gmail.com
A Sociedade foi fundada em Londres em 2011 com o objetivo de promover o apoio
acadêmico sobre o tema da cartografia e representar a comunidade internacional de
pesquisadores. ISHMap é a primeira e única sociedade acadêmica internacional cujos
objetivos são avançar o estudo da história dos mapas em todas as sociedades e em
todos os períodos de tempo, promovendo a educação do público em geral sobre o
tema, a comunicação entre seus membros e os demais interessados, e a pesquisa, o
ensino, e o financiamento do tema.
Atenção: A assinatura do periódico Imago Mundi é oferecida a preços especiais aos
membros da ISHMap, inclusive com valor promocional para estudantes, graças ao
generoso apoio da Imago Mundi Ltd.
Os Membros da Sociedade podem utilizar a seção exclusiva para os mesmos no
website e são encorajados a publicar informações relativas à história dos mapas
diretamente na primeira página do website - MAPISH - destinada ao público em geral
e a usar o livre e aberto Listserv para promover a discussão sobre qualquer tópico no
campo da história dos mapas. Você não precisa ser membro da Sociedade para assinar
e postar comentários na Listserv. Para assinar escreva para “ISHMap-List” por meio
do nosso website: http://ishm.elte.hu.
Nosso próximo Encontro Geral Anual acontecerá durante a ‘International History of
Cartography Conference’ (ICHC) a se realizar na Belo Horizonte no Sábado, 8 de Julho
de 2017, às 16.00. Todos estão convidados a comparecer.

