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Передмова 

Це є частиною нас самих: кожна людина в дитинстві була колекціонером. 
Проте, справжні колекції, які зберігають і несуть знання про біологічне 
різноманіття, мають особливу атрибутику: зразки супроводжуються ети-
кетками, обліковуються в каталогах, з них виокремлюють типові одини-
ці; колекційні зразки знайомлять дослідників з невідомим різноманіттям, 
вони дозволяють аналізувати, порівнювати, описувати, виявляти, розріз-
няти, але спочатку — накопичувати та впорядковувати знання і поширю-
вати їх. Варто пам’ятати, що зоологічні колекції та музеї є одними з най-
поширеніших проявів інтересу дослідників і місцевих громад до вивчен-
ня природи та поширення знань про неї; вони є найдавнішими, і майже 
всі природничі музеї починалися саме із зоологічних експозицій. 

2012 року в Луганському університеті започатковано конференцію, при-
свячену зоологічними колекціям та музеям, що пройшла 23 листопада 
того ж року під назвою «День зоологічного музею». Тоді ж було виріше-
но проводити такі зустріч раз на рік чи два, і восени 2013 р. (22.11.13) 
відбулася друга зустріч. На жаль, війна змінила плани на 2014 р., і ІІІ 
конференція поки не відбулася. Проте, дякуючи колегам з Національного 
науково-природничого музею, який був співорганізатором двох перших 
конференцій, з’явилася можливість завершити впорядкування збірника з 
матеріалами конференцій та підготувати його до друку. 

Користуючись нагодою, висловлюю подяку від учасників конференцій та 
авторів збірника тим колегам, за сприяння яких відбулися перші дві кон-
ференції і цей збірник: колегам, які підтримали ідею першої конференції і 
взяли участь у її промоції — Л. Годлевській (Київ), П. Гольдіну (Сімфе-
рополь), І. Ємельянову (Київ), В. Лобкову (Одеса), І. Мерзлікіну (Суми), 
А. Сагайдаку (Отрохи), І. Скільському (Чернівці), П. Шешураку (Ніжин), 
І. Шидловському (Львів); колегам, які сприяли реалізації цієї ідеї в Лу-
ганську, зокрема: Г. Євтушенко, М. Коробченко, М. Лисечку, С. Литви-
ненку, О. Меняйленку, С. Реброву, С. Філіпенку, С. Фоміну.  

Врешті, вважаю за приємний обов’язок подякувати тим, хто долучився до 
підтримки самого видання, від його редакційної підготовки до друку — 
О. Вакаренко, Г. Городиській, Е. Король, Н. Новиченко, О. Червоненко. 
Щиро дякую авторам за надіслані матеріали. 
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