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EDITORIAL

Vážení čitatelia,

rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch aj v siedmom čísle Zborníka
Tekovského múzea v Leviciach nájdete množstvo zaujímavých štúdií a článkov
z oblasti prírodných i spoločenských vied. Už prvý príspevok prináša cenné informá-
cie o jedinečnej lokalite chránenej rastliny sápy hľuznatej, ktorá sa nachádza priamo
v obci Podlužany. Rozsiahlejšia štúdia o čmeľoch a spoločenských osách v Národ-
nom parku Veľká Fatra dokumentuje nielen aktivity prírodovedcov Tekovského
múzea v iných oblastiach Slovenska, ale tiež dôležitú časť prírodných hodnôt tohto
unikátneho územia. Článok o morách v záhradkárskej osade Kvitnúci ostrov
v Nových Zámkoch prináša aktuálne poznatky o tejto druhovo početnej čeľadi
nočných motýľov v poľnohospodársky využívanej krajine južného Slovenska.
Rozsiahlejšie štúdie sú venované aj stredovekým komunikáciám na dolnom Pohroní,
udalostiam roka 1968 v okrese Levice a tiež osobnosti a dielu Doc. PhDr. Jozefa
Melichera.
Mimoriadne bohatá je ponuka článkov, spracovaných na základe štúdia

archívnych fondov. V zborníku nájdete pútavé príspevky o Jánovi Cherrierovi a jeho
tlačiarni – prvej v Leviciach, o rušení kláštorov v Leviciach, alebo o pracovných zmlu-
vách z thonetovského veľkostatku. Určite vás budú zaujímať tiež osudy sochy Milana
Rastislava Štefánika v Leviciach, či nové informácie z najstaršieho obdobia dejín
múzea v Leviciach.
Štúdia venovaná dokumentácii tradičného poľnohospodárstva podáva celkový

prehľad o rozmanitých aktivitách, ktoré Tekovské múzeum v tomto smere uskutočni-
lo. Z bohatého zbierkového fondu Tekovského múzea prezentujeme zaujímavú kolek-
ciu ľudových šperkov.
Aktuálnu novinku, pripravenú do tohto i nasledujúcich čísel zborníka predstavu-

je samostatný blok krátkych článkov, nazvaný Personálie. V žiadnom prípade si
nenárokuje byť spoločenskou kronikou. Jeho zaradenie vníma redakcia ako vítanú
možnosť pripomenúť – pri príležitosti životného jubilea alebo úmrtia – verejnosti
osobnosti, ktoré sa svojimi príspevkami významnou mierou podieľali na vytváraní
Zborníka Tekovského múzea v Leviciach a časopisov, ktoré mu predchádzali.
Ďakujeme za vašu priazeň, ktorá je pre nás významným stimulom nielen k zinten-

zívneniu vedeckej a bádateľskej činnosti, ale predovšetkým k ďalšiemu rozvíjaniu
a skvalitňovaniu publikačných i edičných aktivít Tekovského múzea.

RNDr. Vladimír Smetana
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