
EDITORIAL

Vážení čitatelia,

dostávate do rúk ôsme číslo zborníka Tekovského múzea v Leviciach. Pripravili
sme v ňom pre vás množstvo zaujímavých štúdií a článkov z oblasti prírodných
i spoločenských vied. Už prvá štúdia prináša cenné informácie o jedinečnej flóre na
južnom úpätí Štiavnických vrchov, v okolí Novej Dediny. Príspevok o vegetácii Levickej
Kalvárie bol spracovaný v súvislosti s iniciatívami členov občianskeho združenia Pat-
rimonium servandi o revitalizáciu tejto lokality.

Zaujímavý článok je venovaný rozšíreniu a morfometrickej charakteristike chrá-
neného raka riečneho v povodí rieky Sikennice. Ťažisková štúdia o blanokrídlovcoch
Borskej nížiny je dielom širokého kolektívu autorov. Prináša poznatky o 463 druhoch
tohto hmyzu, pričom 12 z nich bolo na území Slovenska zistených po prvý krát. Iné
druhy (26) boli síce už v minulosti na Slovensku zaznamenané, ich recentné nálezy
však doposiaľ chýbali a niektoré z nich boli považované u nás za vyhynuté. Blano-
krídlovcom je venovaný aj článok z mimoriadne významnej Ramsarskej lokality
Poiplie, ktorej výskum bol predmetom spoločného úsilia slovenských a maďarských
prírodovedcov. Už tradične sú v našom zborníku publikované výsledky štúdia motýľov
v záhradkárskej osade Kvitnúci ostrov v Nových Zámkoch, tentokrát z čeľade piadiv-
kovité.

Rozsiahla štúdia podrobne informuje o živote a diele maliara, entomológa i zbe-
rateľa Štefana Nécseya. Vznikla pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia a ko-
rešponduje s výstavou, inštalovanou v Tekovskom múzeu na jeseň 2010. Veľa
zaujímavých informácií prináša tiež práca o vodných mlynoch v severnom Honte.

V zborníku sme samozrejme nezabudli ani na prezentáciu zbierok Tekovského
múzea. Tento krát v príspevkoch o formách na pretlač výšiviek a o numizmatickom
zbierkovom fonde. Krátky článok informuje tiež o školskom herbári Milady
Mazelovej. Charakter revue má príspevok o múzejnej dokumentácii zmien v kultúre
odievania na vidieku v 2. polovici 20. storočia. V záverečnom bloku si pripomenieme
osobnosti - pri príležitosti ich životného jubilea, alebo úmrtia -, ktoré sa významnou
mierou podieľali na vytváraní nášho zborníka a časopisov, ktoré mu predchádzali.

Ďakujeme vám za vašu priazeň, ktorá prispieva k ďalšiemu skvalitňovaniu pub-
likačných a edičných aktivít Tekovského múzea v Leviciach.

RNDr. Vladimír Smetana
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