
ZESPÓŁ HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI PAN

PRACOWNIA ATLASU HISTORYCZNEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZAKŁAD GEOINFORMATYKI I KARTOGRAFII INSTYTUTU GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Zapraszają na

XXIX Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii
Mapa jako narracja interpretacyjna

Wrocław, 24–26 września 2015 r,

Podczas konferencji Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN będzie obchodził jubileusz 40-lecia;  
w związku z tym hasłem pierwszego dnia obrad będzie

Stan polskich badań nad dziejami kartografii 
z perspektywy 40 lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN

W tym dniu obrad, oprócz zaplanowanych przez organizatorów dwóch referatów wprowadzających, przegląd  
i  ocena stanu  badań będą  prowadzone  w ujęciu  tematycznym z  podziałem na  zagadnienia  przyrodnicze,  
narodowościowe,  osadnicze,  społeczno-kulturowe,  gospodarcze,  geopolityczne i  historyczne,  a  także będą 
dotyczyć kartografii jako dyscypliny naukowej i dziedziny działalności praktycznej, zajmującej się wykony-
waniem i użytkowaniem map.

Obrady drugiego i trzeciego dnia przebiegać będą pod hasłem

Mapa jako zapis zdarzeń przestrzennych 
– otwarcie na nowe obszary, tematy i metody badań

Do udziału w tej części konferencji  zapraszamy uczestników z referatami  dotyczącymi mapy jako formy 
komunikacji społecznej.

Ważne terminy:
Do 30 kwietnia 2015 r. – zgłoszenia wystąpień w formie streszczeń (maksymalnie 1800 znaków); do wygłoszenia w 
pierwszym dniu zostanie zakwalifikowanych 8–10 półgodzinnych referatów. W drugim i trzecim dniu konferencji przewi -
dziane są wystąpienia 20-minutowe. 
Do 30 czerwca 2015 r. – opłata za XXIX OKHK dla samodzielnych pracowników naukowych wynosi 450 zł oraz 350 zł 
dla pozostałych uczestników i emerytów; opłata wniesiona po tym terminie dla wszystkich wynosi 550 zł (opłata nie obej-
muje noclegów). Z opłaty zwolnieni są studenci w przypadku niekorzystania z posiłków, materiałów konferencyjnych oraz 
imprez towarzyszących. 
Opłatę należy wnieść na konto Instytutu Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002, z dopiskiem: XXIX OKHK, imię i nazwisko uczestnika.

Szczegółowe informacje: www.maphist.pl (stąd można pobrać kartę zgłoszenia na konferencję), 
e-mail: zespol@maphist.pl.; b.konopska@o2.pl 

http://www.maphist.waw.pl/o-nas/
mailto:zespol@maphist.pl
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