XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében

Tisztelt Kollégák!
A Magyar Természettudományi Múzeum nevében szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a

XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében
című nemzetközi konferenciára, melyet 2016. február 12–14. között Budapesten, a Magyar
Természettudományi Múzeum Ludovika téri épületében rendezünk meg.
Az 1997-ben indult konferenciasorozat 8 vidéki helyszíne után első alkalommal Budapest ad
otthont a rendezvénynek.

A konferencia szellemisége
A konferencia megrendezésének évében ünnepeljük Haynald Lajos „botanikus főpap”
születésének 200. évfordulóját, aki már 1870-ben alapítványt hozott létre a növénytani
gyűjtemények gyarapítására. A kiváló növényismerő Haynald Lajos gyűjtései mellett nagy
összegeket áldozott herbáriumának és könyvtárának gyarapítására; mintegy 100 000 példányt
tartalmazó gyűjteménye halála után intézményünk anyagát gazdagította, akár csak nagy
értékű szakkönyvtára.
Még nagyobb, mintegy 300 000 tételt számláló herbáriumot hozott létre a Kárpát-medence és
a Balkán európai hírű kutatója, a 150 évvel ezelőtt született Degen Árpád. Akaratának
megfelelően gyűjteménye halála után szintén a Növénytárba került, és gazdag típusanyagával
a terület taxonómiai és nevezéktani kutatásának alapját képezi.
E két nagy nemzetközi ismertségű és elismertségű mecénásunk öröksége és botanikai
munkássága előtt tisztelegve konferenciánkat a Kárpát-medencében és környékén
tevékenykedő botanikusok közötti kapcsolatok ápolásának szenteljük.

A konferencia nyelve: magyar és angol. Kérünk mindenkit, hogy előadását lehetőség szerint
angol nyelven igyekezzen megtartani, illetve az előadáshoz kapcsolódó prezentáció ábráit
nem magyar anyanyelvűek számára is érthető feliratokkal lássa el. Hasonlóan javasoljuk,
hogy a posztereket oly módon állítsák össze, hogy az mind a nem magyar anyanyelvűek,
mind az angolul nem tudók számára is érthető és befogadható legyen.
Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az együttműködés érdekében segítsék a magyar és nem
magyar anyanyelvű kollégák közötti kommunikációt. Bízunk benne, hogy ezen törekvésünk
széles támogatásra talál, és a nagy hagyományokkal rendelkező konferenciasorozat fóruma
lehet minden, a Kárpát-medencében és környékén tevékenykedő botanikusnak nyelvi
korlátoktól függetlenül.

A konferencia témája
A konferencia nevének és hagyományainak megfelelően, témájában felöleli a Kárpátmedencében és környékén folyó növénytani kutatásokat, beleértve a taxont és cönotaxont,
mint vizsgálati objektumot, valamint ezek alatti és fölötti egységeket, hangsúlyt fektetve
mindezen témakörök kutatástörténetére, modern szemléletű megközelítésére és az
eredmények publikálásának lehetőségeire.

A konferencia programjai
A konferencián előadások, poszterek, workshopok, fotópályázat és további közös szakmai
programok segítik a résztvevők közötti szakmai kapcsolatok kialakulását és elmélyítését.

A konferenciával kapcsolatos részletes és folyamatosan frissülő információk a rendezvény
honlapján elérhetők: http://afvk2016.nhmus.hu/hu

Kérjük, körlevelünket juttassák el minden potenciális érdeklődő számára!

Az elektronikus úton történő jelentkezés szeptember elejétől lesz lehetséges.

A konferencia szervezőbizottsága nevében:
Barina Zoltán
Budapest, 2015. február 16.

