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Вельмишановні колеги!
У жовтні 2021 р. виповнюється 100 років від часу заснування Гербарію
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), який у 1998 р.
визнано національним надбанням держави як «Національний гербарій
України». На теперішній час ця колекція має фонди у понад 2 263 000 одиниць
зберігання і за даними Index Herbariorum посідає 28 місце серед 3426 гербаріїв
світу. Історія Національного гербарію України тісно пов’язана з історією НАН
України, оскільки ідея його створення як самостійної структурної одиниці
виникла вже в процесі формування УАН у 1918 р. і реалізувалась у 1921 р.
завдяки академіку Олександру Фоміну – фундатору та першому куратору
колекції. З того часу і дотепер Гербарій KW є основним надійним джерелом
інформації про фіто- та мікорізноманіття нашої країни й багатьох інших
регіонів світу та головною українською науково-інформаційною базою для
фундаментальних і прикладних досліджень в галузі ботаніки, мікології та
суміжних біологічних дисциплін.
З нагоди святкування вікового ювілею Національного гербарію України
(KW) запрошуємо Вас взяти участь у заочній Міжнародній науковій
конференції «ГЕРБАРІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ»,
присвяченій 100-річчю від заснування Національного гербарію України (KW)
– Гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, яка
відбудеться 1 жовтня 2021 р. (м. Київ).
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НАН України, Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна, Львівський національний
університет імені Івана Франка, Українське ботанічне товариство
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Голова:
Мосякін С.Л., чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф., директор Інституту
ботаніки імені М.Г. Холодного, президент Українського ботанічного
товариства (Київ, Україна)
Співголови:
Царенко П.М., чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф., завідувач Відділу
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ботаніки імені М.Г. Холодного (Київ, Україна)
Кондратюк С.Я., чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф., завідувач Лабораторії
ліхенології та бріології, куратор Ліхенологічного гербарію (KW-L) Інституту
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національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Цимбалюк З.М., д.б.н., ст.н.с., завідувач Лабораторії мікроморфології та
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Гамуля Ю.Г., к.б.н., доцент, завідувач Кафедри ботаніки та екології рослин
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків,
Україна)
Вірченко В.М., к.б.н., с.н.с., куратор Бріологічного гербарію (KW-B), Інститут
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Гербарні колекції – основа ботанічних та мікологічних досліджень
2. Історія становлення та формування окремих Гербаріїв та колекцій
3. Куратори, колектори, дослідники гербарних фондів та окремих колекцій
4. Спеціалізовані гербарні зібрання та їх ведення
5. Використання гербарних колекцій в біологічних та міждисциплінарних
дослідженнях
6. Цифрові технології для інтеграції гербарних даних у світовий науковий
простір
7. Гербарії та збереження біорізноманіття
8. Гербарії у фокусі освіти та культури
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(електронне видання). Після проведення конференції після 01 листопада 2021
р. електронна версія збірника буде розіслана усім учасникам та доступна на
сайті Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
Автори несуть відповідальність за зміст і оригінальність інформації.
Матеріали, що не відповідають вимогам щодо оформлення, потребують
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