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„Невоља човека свачему научи. А болест је велика невоља. 
Болештине су човека натерале да међу живљем и  растињем 

око себе тражи лека себи и својим ближњим...“ 

Јован Туцаков

Музеј града Новог Сада, је за Дан музеја 22. октобра 2013. 
године, приредио изложбу Човек и здравље, аутора  Гордане 
Буловић и Радована Бунарџића, од прикупљених предмета, 

докумената и опреме сачуваних у Музејима Србије, као и из богатог фонда 
Музеја фармације, депанданса Музеја града Новог Сада, дајући преглед 
развоја човекових напора да очува своје здравље, од праисторије до данас. 

Од најранијих времена, заправо од када је човек постао свесно и 
социјално биће и од када је осетио прве тегобе, покушао је и покушавао 
да у свом окружењу потражи помоћ или спас. Од тада, протекле су хиљаде 
година док у природи, међу биљкама и животињама, није уочио и осетио 
могућност да своје тегобе ублажи или их се у потпуности ослободи. И 
заправо, тада почиње историја лечења, медицине и фармције, уз препозавање 
лековитости.

Протекло је на стотине векова до великих цивилизација Кине, 
Блиског истока, Грчке и Рима, када људи почињу да бележе своја властита 
искуства или искуства других при лечењу. Тако медицина и фармакологија 
заузимају веома значајно место, претварајући их у основе цивилизације коју 
данас баштинимо. Свакако, на том путу било је успона и падова, великих и 
масовних помора људи. Без обзира на успехе научне медицине, човек и даље 
покушава да себи помогне на разне начине, бајањем, врачањем, молитвама, 
кроз религију.

Велики ратни сукоби који су обележили XX век свакако су значајно 
утицали и на медицину. Прилагођавања и импровизације како би се помогло 
рањенима или болеснима, су и на нашој изложби нашли своје место.

Изложбом је обухваћено и најновије време када у Србији нестају 
велики системи који су у здравству облежили епоху као што су Југодент из 
Новог Сада, Здравље из Лесковца итд.
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ПРАИСТОРИЈСКИ
МЕДИЦИНСКИИНСТРУМЕНТИ

ИПРИБОРУСРБИЈИ

Тешкиусловиживотапраисторијскогчовека,изложеностпо
вређивањутокомрада,ловаиратнихсукоба,каоиодсуство
правихмеразаштите,условилисучестефизичкеповредеко

јејетребалосанирати.Проналазакантрополошкихскелетнихостатакаса
траговимаповреда,рањавањаипреломакојејечовекпреживео,каоитра
паниранихлобањаунекрополиизраногбронзаногдобауМокрину,гдеје
констатованодајепацијентпреживеоотварањелобање,дајенамзаправо
дауобиљупраисторијскогархеолошкогфундусаСрбијепокушамодаиз
двојимопредметекојисумоглислужитиумедицинскесврхе.

Полазнуосновузаовајрадпредстављајумедицинскипредметии
прибор у традиционалној културиСрбије.Познато је да се приликом
лакшихповреда,каоштојеубодтрна,користиобичнашиваћаигла,код
тежихраназањиховочишћењеодстранихпредметакористепоредига
ла,укоснице,бријачи,бритве,калемарскиножидругисличнипредмети.
Заприпремањемедикаменатаимелемакористесеадекватнепоматери
јалуивеличини,свакодневнепосудеиприбор,узнапоменудасеонепо
слемедицинскеупотребеиздвајајуикористесамозато.Тосунајчешће
мањеиминијатурнепосудедоброгквалитета,кашикеикашичице,мањи
ножевиислично.

Имајућинапреднаведеноувидуисагледавајућимедицинскеин
струментеиприборуантици,средњемвекуимодернојмедицини,поку
шаћемодефинисатиалаткеиприборкојијемогаослужитиумедицинске
сврхе.
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Култура Лепенског Вира представља најстарију праисторијску
културуЕвропекојајепоставилатемељемодернојевропскојцивилиза
цији.НасталајеиживелауЂердапскојклисуритокомседмогмиленију
мапренашеере.Животусуровимусловимапоредвеликеибрзереке,
накаменитојподлози,ловнајеленаидивљусвињу,којирањенипостају
веомаопасни,ириболовнаморунуисомаџиновскихвеличинасигурно
судоводилидоразнихповредакојејепраисторијскичовекизвеснопо
кушаваодасанира.

Предметикојисумоглислужитиутесврхемогубити„шила“пре
цизноизрађенаоддугихкостијусисаракојасумањихдимензија.Нато
посебноуказујеподатакдасутакве„алатке“гравиранеинатајначиниз
двојенеодобичнихупотребнихпредмета.

Другугрупупредметапредстављајукременеалатке–сечива,изра
ђенеодврлоквалитетнихминералаиминијатурнихдимензија(микро
лити).Њиховолакоодржавањеичишћење,специјализованиоблиции
веомамаледимензијеуказујуданисуслужилекаообичнасечива,већпре
каомедицинскискалпелиприликомобрадерана.

Трећагрупупредметакојисумоглислужитиутесврхесу„алатке
одзубадивљегвепра“којеодликујевеомаквалитетанматеријалсличан
слоновачи.Типредметисуималиспецијализованунаменукојуархеоло
шканауканијепрецизнодефинисала.Чињеницадатаквипредметиима
јусамо једанмањиоштардео,доксупреосталеивицеблагозаобљене,
наводинаснапретпоставкуда те алаткепредстављајумедицинскеин
струментезасанирањеранакојекарактеришелакадезинфекција,прила
гођеностљудскојшациимогућностдасеранаобрађујебезповређивања
околногткива,јерсуосим„радногдела“свеивицезаобљене.

Већтадауосвитцивилизацијепојављујусепрвеспатулеодживо
тињскекостикојесумоглеслужитизаприпрему,дозирањеиаплицира
њемедикамената.

ТокомнеолитанатлуСрбијеегзистирајустарчевачкаивинчанска
културадатованеуV–VIмиленијумпренашеере.Досадајеистражено
настотинеархеолошкихлокалитетатогпериодасавеомабогатомира
зноврсномграђом.ПореднаслеђенихартефакатаизкултуреЛепенског
Виракаомедицинскеинструментеиприбориздвојилисмонапрвомме
стукоштанеспатуле.Величина,прецизностизрадеидефинисаноблик

Кат.бр.13и14

Кат.бр.23и24

Кат.бр.22

Кат.бр.18и19
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дајунамзаправодаихтретирамокаомедицинскеспатулезаприпрему,
дозирањеи аплицирање лека.Одкаменогматеријалаиздвојилибисмо
сечиваодопсидијана,посебневрстевулканскогстакла,чијасеприрод
належиштаналазеванматичногподручјавинчанскекултуре,којијебио
једанодпрвихпредметатрговине.Опсидијанодликујевеликатврдоћа,
добрацепљивосткојаомогућаваизрадуфиних,оштрих,малихсечиваи
каотакавсасвимсигурнонијеслужиозаизрадуобичнихсвакодневних
алаткизарезањедрвета,кости,коже,месаислично.Таквеоперацијесу
моглебитиобављанеузпомоћалаткиодобичногкременакакавсенала
зиунепосредномокружењувинчанскихнасеља.Опсидијанкаоминерал
иматуособинудазбогодређенеиспецифичнекристалографијеомогу
ћаваодређенстепенстерилностинасечиву,штојенеопходноприликом
обрадеранаданебидошлодоинфекције.

Другугрупупредметачинетучковиодалабастераимермера,ка
менепалетеиминијатурнижрвњевикојисунасамојВинчипронађени
узначајномбројуизакојејепрофесорМилојеВасићпретпоставиода
суслужилиукозметичкесврхе.Сасвимјеизвесно,премааналогијамау
антици,дасутаквипредметислужилиизаприпремумедикамената,за
дробљење,мешањеислично.

Медицинскикарактермогудаимајубројнеминијатурнепосуде,
веомаквалитетноурађене.Онесумоглеслужитизачувањемедикаме
ната.Иаковећинањих„имитира“великеутилитарнекерамичкепосуде,
њиховобликјепресвегаприлагођензадржањеупрстима.Унутрашњост
таквихпосудајебрижљивообрађена,честополиранаиредовноимајуса
унутрашњестранекалотастодно.Тоомогућавапотпунопражњењеса
држајапосудеузпомоћкоштанихспатулаполукружногзавршеткакоји
јепотпуноаналоганпрофилацијиминијатурнихпосуда.Билобивеома
корисноизвршитихемијскуимикроскопскуанализуовихпосудасаци
љемдасепронађутраговимедикамената.Сасвимизвесанмедицински
контекстимајукерамичкешољесасискомкојесуслужилеилизахрање
њебеба,илизазапајањеболесникалековитимнапицима.

Токомраногбронзаногдобабројархеолошкихпредметакојиби
моглииматимедицинскикарактерједалекомањинегоупретходнимпе
риодима.Томожебитиузрокованомањимобимомистраживањапоме
нутогпериоданапрвомместу, јер је систематскиистраживананекро
полаМокрин дала такве налазе у значајном броју. Ту на првомместу

НароднимузејШабац,
Инв.бр.П795

НароднимузејШабац,
Инв.бр.П10175иП2040
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мислимонамалетриангуларнебронзане„бодеже“,сасечивомдугимсве
гапарцентиметара,гдениукомслучајунеможебитиговораооружју,
јернемогућејесањимнаправитииолеозбиљнијурану.Таквиобјектису
моглибитикоришћениумедицинскесврхеприликомобрадерана.Слич
нуфункцијусумоглеиматибронзанеиглеишила,поготовуонипример
цичијисекрајевизавршавајуунакрстпостављениммалимсечивима,или
примерцикодкојихјеједанкрајуобликуигле,адругиуобликусечива
дугог свега3–5mm.Посебно су занимљивебронзанеигле такозваног
„кипарскогтипа“,којесулучногобликасаједнимзашиљенимкрајем,док
једругикрајсавијенупетљу,штојеомогућавалолакшеманипулисање
руком.Појединемањекерамичкепосудесусузбогспецифичностиоб
ликаивеличинеслужилезаприпремуичување,каоиаплицирањетеч
нихмедикамената.Осигурномпостојањумедицинскихинструменатаи
приборатокоммокринскоперјамошкекултуре,убедљивосведочиналаз
лобањеизгроба180некрополеуМокрину,којајеприпадалаособинад
којомјеизвршенатрапанацијаикојајетухируршкуинтервенцијупре
живела.Тоселеповидинаивицамаотворагдеједошлодоформирања
калуса.Једнатаквахируршкаоперацијаотварањалобањенијемогладасе
обави„голимрукама“,већјеподразумеваласпецифичнемедицинскеин
струментеидругиприборкојијемораостворитистерилнеусловезарад.

ПознобронзанодобаСрбијекарактеришевеликибројметалнихна
лаза,одкојихјезнатанбројпронађенуоставама.Досадауархеолошкој
литературинијенипокушанодасенекимаодњихдамедицинскафункци
ја,већсуопредељиваникаооружје,оруђе,накит,култнипредметиислич
но.Увидомубогатуархеолошкуграђуиздвојилисмонекепредметекоји
сусигурномоглибитиупотребљаваникаомедицинскиинструменти.

Тосунапрвомместуразличитебронзанеиглетачнодефинисаних
облика, од којих сунеке специфичнои саодређенимциљемповијене,
илиимајусамоповијенврх,икаотаквесувеомасличнеразнимиглама
првенственоухирургији.

На другомместу смо издвојили такозване „двосекле бријаче“ из
истогпериода,гденамњиховсамобликнедозвољаванидапретпостави
мокакосесатакоспецифичнимсечивомчовекпраисторијеуопштебри
јао.Далекојевероватниједаонипредстављајухируршкеножеве.Упри
логтомеговорисамавеличина,изузетанквалитетметалуршкеобраде,

НароднимузејШабац,
Инв.бр.П848иП1300

Кат.бр.9
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лучносечивоивеомамаладршкакојадозвољаваиомогућавапрецизну
манипулацијусасамотрипрстанаруци.Резнакожиимишићномткиву
оваквомалаткомјевеомапрецизаниможесенаистомместупонављати
вишепута.Бријањесалучнимсечивомјеапсолутнонемогуће.

Трећу врсту евентуалних хируршкихинструмената представљају
малибронзаниједносеклиножеви,најчешћешпицастогврха,којису,као
такви,моглислужитизаобрадурана,засечењепупчаневрпцеислично.

Уфундусу праисторијских остава бронзаних предмета велики је
број„тестерица“уобликуврбовоглиста,назубљенихфинимзупцимаса
обестране.Тестерицесумалихдимензија,дужинедо15cm,ибезика
квихелеменатазапостојањебилокакведршкезаманипулацију.Овакве
тестерицеизвеснонисуслужилезастругањедрва.Пречникдрветакоје
бисеоваквомалаткоммоглопререзатијемаксимално3cm,штопостоја
њетаквеалаткедоводидоапсурда.Чињеницадајесредишњидеотесте
рицешириза2–3mm,одширинерезногделакојијеоко1mm,указује
намдаоваквомалаткомнеможедасережекрозматеријал,већможеса
модасеправирезмаледубине.Тонаводинапретпоставкудасуовакве
финетестерицемогледаслужезасамозафинуобрадудрветаикости,
алиистотакоикаохируршкатестераумедицини.Непостојањедршки
идеуприлоговојдругојпретпоставци.

Токомстаријеггвозденогдобаситуацијајеврлосличнакаоупрет
ходномпериоду.Постојалесубројне„алатке“одбронзеиликвалитет
ног челика, малих димензија, квалитетног и специфичног радног дела,
чијазакривљеностомогућавадаихпосматрамокаовеомапрецизнеме
дицинскеинструменте.Несумњивмедицинскиинструментизовогпе
риодапредстављабронзанапинцетасабрижљивообрађеномдршкомса
локалитетаВинча.Омедицинскомаспектутребаразмишљатииуслучају
бројних,такозваних„омега“игала,којеусуштинипредстављајудвојне
игле које су спојене троструком петљом у облику грчког слова омега.
Оваквеигленисуслужилезашивење,нитизаприкопчавањеодеће,ајош
мањекаоукоснице, јернемајуникакавдекоративниелеменат,штоови
предметиинису.Иглеспојенетрострукомпетљомпредстављајупинце
тузашиљатимврховимакојајеслужилазафинуобрадухируршкеране.
Омегапетљајеомогућавалалакупокретљивостшпицеваибрзовраћање
упрвобитиположај,каоиадекватноналегањенадеошакеизмеђупалца
икажипрста,штојеомогућаваловеомапрецизноруковање.

Кат.бр.10

Кат.бр.6
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КрајпраисторијеуСрбијипредстављамлађегвозденодобакојеје
времеКелта.Међуметалнимналазимаодбронзеиквалитетногчелика
лакосемогупрепознатимедицинскиинструментикојикаотаквинаста
вљајудаживетокомантике.Највећибројњих јепронађеннакелтској
некрополиКарабурмауБеограду.

ДраганЈацановић,НароднимузејПожаревац

Изложба„Човекиздравље“
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Каталог


1. Посуда
Хисар,археолошкаископавања2005.
Земља,печење
Димензије:пречникотвора3,9cm,висина4,1cm,пречникдна1,6cm,
тежина74gr
Датовање:XIV–XIIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/52

2. Шоља
Хисар,археолошкаископавања2006.
Земља,печење
Димензије:пречникдна3,5cm,висина5,8cm,тежина116gr
Датовање:XIV–XIIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/109

3. Минијатурнапосуда
Хисар,археолошкаископавања2006./зима
Земља,печење
Димензије:пречникотвора2,9cm,пречникдна2,9cm,висина4cm,
тежина50gr
Датовање:XIV–XIIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/164
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4. Минијатурнашоља
Хисар,археолошкаископавања2006.
Земља,печење
Димензије:пречникотвора4cm,пречникдна2cm,висина2,5cm,
тежина28gr
Датовање:XIV–XIIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/108

5. Минијатурнапосуда
Хисар,археолошкаископавања2005.
Земља,печење
Димензије:пречникотвора2,9cm,пречникдна2,9cm,висина2,3cm,
тежина22gr
Датовање:XIV–XIIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/58

6. Игла
Хисар,археолошкаископавања2005.
Бронза,ливење
Димензије:дужина2,9cm,ширина0,6cm,тежина2,45gr
Датовање:XII–XIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/75

7. Игла
Хисар,археолошкаископавања2006./зима
Бронза,ливење
Димензије:дужина16,3cm,тежина16gr
Датовање:XII–XIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/166



15

8. Игла
Хисар,археолошкаископавања2006.
Бронза,ливење
Димензије:дужина13,9cm,висина0,5cm,тежина12gr
Датовање:XIII–XIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/142

9. Игла
Хисар,археолошкаископавања2006.
Бронза,ливење
Димензије:дужина11,6cm,тежина5,75gr
Датовање:XII–XIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/149

10.Бријачувидулабриса
Хисар,археолошкаископавања2006./зима
Бронза,ливење
Димензије:дужина8,2cm,ширина5,5cm,тежина14gr
Датовање:XII–XIвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/165

11.Игла
Хисар,археолошкаископавања2005.
Гвожђе,ковање
Димензије:дужина10,5cm,ширина0,7cm,тежина8gr
Датовање:X–IXвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/74

12.Пинцета,VI–Vвекп.н.е.
Хисар,археолошкаископавања2005.
Бронза,ливење
Димензије:дужина5,9cm,ширина1,9cm,тежина5,20gr
Датовање:VI–Vвекп.н.е.
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–Х/72
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13.Ножић
Кремен,окресивање,ретуширање
Димензије:дужина4,8cm,ширина0,7cm,тежина1,60gr
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–ПЗ/114а

14.Ножић
Кремен,окресивање,ретуширање
Димензије:дужина4,2cm,ширина1,3cm,тежина2,10gr
НароднимузејЛесковац,Инв.бр.А–ПЗ/114б

15.Шило
Јела,Шабац,ископавање1962.
Шупљакостнеидентификованеживотиње
Цепање,резање,глачање
Димензије:очуванадужина8,2cm,ширина0,7cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–309

16.Шило
Бенскабара,Шабац,ископавање1970,L/8,2.ОС
Ребронеидентификованеживотиње
Цепање,сечење,глачање
Димензије:10,6х2,1х0,3cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–546

17.Шило-глачалица
Бенскабара,Шабац,ископавање1970,Ј/6,3.ОС
Пљоснатакостнеидентификованеживотиње
Цепање,стругање,глачање
Димензије:5,4х1х0,2cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–642
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18.Шило
Бенскабара,Шабац,ископавање1970,Ј/18,7.ОС
Ребронеидентификованеживотиње
Цепање,резање,глачање
Димензије:9,7х1,4х0,4cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–1145

19.Шило
Јела,Шабац,ископавање1962.
Пљоснатакостнеидентификованеживотиње
Цепање,резање,глачање
Димензије:6,6х0,9х0,2cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–236

20.Игла
Бенскабара,Шабац,ископавање1970,L/10,9.ОС
Парожакрогајелена
Резање,глачање,бушење
Димензије:9,1х1,6cm,
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–701

21.Игла
Јела,Шабац,ископавање1962.
Парожакрогајелена
Резање,глачање,бушење
Димензије:10,3х1,6cm,пречникперфорације3,5mm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–759
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22.Спатула-кашика
Јела,Шабац,ископавање1962.
Пљоснатакост(ребро)неидентификованеживотиње
Цепање,сечење,стругање,глачање
Димензије:очуванадужина:5,9cm,ширина2,6cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–149

23.Спатула-кашика
Јела,Шабац,ископавање1962.
Пљоснатакост(реброилилопатица)неидентификованеживотиње
Цепање,сечење,глачање
Димензије:6,2х3,4х0,2cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–242б

24.Спатула-глачалица
Јела,Шабац,ископавање1962.
Дугакостнеидентификованеживотиње
Цепање,резање,глачање
Димензије:13х2,7cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–128
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25.Зуб
Бенскабара,Шабац,ископавање1970,HI/6,јамаI
Зубнеидентификованеживотиње
Немавидљивихтраговаобраде
Димензије:6,3х0,5cm
Датовање:IVмиленијум
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–698

26.Опсидијан
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–754

27.Опсидијан
НароднимузејШабац,Инв.бр.П–290
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Праисторијсконасеље

НароднимузејШабац,Инв.бр.П–103
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АНТИКА

УстаројГрчкојвековимаселечилоуАсклепијевимхрамови
ма,асвештеникетиххрамовапратиојегласнајвештијихле
караиисцелитеља.Знатнокаснијеотварајусеипрвешколе,

амагичниелементибајањаиврачањаузмичупредстварнимзнањимао
људскомтелуилечењу.УовомпериодувеликиХипократ,оснивачнауч
немедицине,прикупиојепохрамовимасвеоноштојебилопознатоиз
областиболести,лечењаилекова.Захваљујућињему,тазнањасачувана
судоданас.ЊеговоделоCor pus Hip poc ra ti cumсадржисписекојисууIV
векуп.н.е.билиобавезнаприручнабиблиотекалекара,адалисуоснову
занаучнумедицинскутерминологијукојајошиданасважи.Свимсписи
мајезаједничкотоштосустрогонаучни,штоподржавајувисокупрофе
сионалнуетику,штоосуђујупраксусвештеникакојилечемагијом,каои
тоштопризнајуприроду(physis)каолекаревунајбољупомоћницу.

ПродормедицинскихновинаизMagneGrecieуГрад,биојепра
ћенвеликимнегодовањемугледнихРимљана.Упочеткусупрвилекари
me di ciбилиискључивоГрцибезправаграђанства,јерјезаРимљанеле
карствобилосрамнозанимање.Патрицијисурадијекористилисавете
врачараиласерпитиумкаоуниверзалнилекпротивболести,ароматичне
мелемеимасти,негомишљењегрчкоглекара.Правограђанствалекари
мастранцимадаојеЦезартек46.године,штоједонелозначајнепогод
носитизауспониузлетнаучнемедицине.

Сабезбројпрепрекаиантиномија,азбогпојавевеликеепидемије
куге,текпочетком291.годинеп.н.е.свечанојеосвећенЕскулаповхрам
наТиберијскомострву.Такоје,попрвипутодсвогпостанка,Римдобио
савременуболницу–In su la Ti be ri na, укојојјеважилоправило:лечибез
бедно,брзоипријатно.
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Временом,центармедицинепостајеРим,гдесенаЕсквилинуотварапрвапознатаscho la me di co rum.
ПојавомГалена,римскоглекараифилозофа,дошлоје,уобластимедикофармацеутскогдуализма,донауч
ногисвеобухватногодносапремалечењу.Његовазнањаималасувеликиутицајназападнумедицинудуже
одједногмиленијума.

РазвојмедицинеуЦарствубиоје,уствари,једнаодманифестацијаримскепрактичностии
најјаснијесеогледауусавршавањувојнемедицине.Уримскимкохортамаорганизованајездравствено
медицинскаслужба,почевјошодпунскихратова,каконакопну,такоиуморнарици.Великапажњапоклања
најеуспостављањуиорганизацијивојнихболница.

Зароманизацијустароседелачкогстановништваипреношењеримскемедицинскекултуреунашекра
јеве,највишесудопринелиримскивојници.

ТакојошАвгустдоносизакондасвакалегија(војнајединица)морадаимапетлекара,амањејединице
–кохорте,самоједног.ЗаконизвременавладавинеАнтонијаПијадозвољаваојепетлекараумалимградови
ма,сатитуломar chi a ri po pu la res,усредњимседам,аувеликим,односно,главнимградовимапровинцијадесет.
Лекаресатитуломme di cus ca stren sisилиmedicuscastrоrumсрећемокаовојнелекареузпосадепојединихвојних
утврђења.Овилекариводилисубригуорањенимиболеснимувојнимјединицамаикаотаквисматранису
војницима.Уантичкомпериодунијепостојаларазликаизмеђувојногицивилноглекара.

СведочанстваоразвијенојнаучнојмедицининатериторијиБалканскогполуострва,атимеионивоу
фармације,каоиздравственимприликамаантичкогчовека,стичемонаосновуархеолошкихоткривањаори
гиналнихмедицинскихинструменатаилекова,којидатирајујошиздобаримскедоминације,докмедицински
инструменти,доспелидонашихдана,припадајууглавноминвентарухирурга.Коднасјенајпознатијиналаз
инструментаријхирургаизСремскеМитровице–Sirmiumа,упаковануметалнукутију.Немањезанимљиви
суналазиугробовиманеколикохирургаизглавногградаримскепровинцијеГорњеМезије(Mo e sia Su per i or)

Dioscorides,DeMateriaMedica
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–Vi mi na ci ju mua.Уједномодтихгробова,међуинструментимахирурга(medicuschirurgusVIIClaudie)про
нађенjeисачуваниримскитрепанизIвека.1

Налазинадгробникаипосветнихспоменикасаименималекараспецијалистауказујенавеомаразвијену
медицинскоздравственуслужбу.Такопоредлекараопштепраксесрећемоспецијалистехирурге,очне,ушне,
зубне,паигинекологе.Нисуреткининатписикојиспомињуme di cus cli ni cus(лекареуболницама)штојепо
годовалостварањуипрвихлекарскихудружењаиликолегија.Првеболнице(ve le tu di na ria)билесуусклопу
ca stru ma, апоузорунањих,појављујусеиувећимградовима.Поредтога,уградовимасумоглепостојати
иамбуланте(ta ber nae me di cae)укојимасу,апопрописанимдужностимацарства,лекариуказивалипомоћ
грађанима,каоисиромашнимабезнакнаде.ВојнареформакојајеспроведеназавремевладавинеАвгуста,
подразумевалаједасвакивојнилогорукомесеналазилалегијамораобавезноиматисвојуболницу.Издоба
царaТрајанасачуванједетаљанописизгледаједнетаквеболнице.Просторзањуизносиоје15х20m,сауну
трашњимдвориштемококојегсеналазиотремизкогсеулазилоумногобројнеболесничкесобе.Осветлости
исвежемваздуху,каоиопромаји,приподизањуовихобјеката,веомасеводилорачуна.Постојалесусалеза
пријемболесника,заоперације,тоалети,понекадкупатила,апојединепросторијесусеизагревале.

Овакавразвојмедицинепогодоваојеиразвојуфармакологије,мадасесматрадасуримскилекарибилии
првифармацеутиисамиприпремалимедикаментеимелеме.ИзгробалекараизВиминацијума(Г1–1075,Више
гробаља)сачуванајеикаменаплочицазаразмазивањемасти,каоикутијазачувањелековасамедикаментима.

Водећибригуозравственохигијенскимприликама,Римљанисупостиглизавиданстепен.Предуслов
заздравживотиодржавањеличнехигијенеподразумевалисуодређенеурбанеуслове.Тако,готовоусвим
римскимградовиманатериторијиСрбије,налазесеостацијавнихкупатилаичесми,саразнимуређајима,чак

1 Крунић,С.,РимскимедицинскиифармацеутскиинструментиизСингидунумаиоколине,каталогизложбе,МузејградаБеограда,
Београд1992,стр.11.
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изазагревањеводе.Потом,грађенисуаквадуктизаснабдевањепијаћом
водом,водовод,изградњомканализацијерешаванисупроблемиотпад
нихводаифекалија, ауоквирухигијенестановањапостојао јесистем
загревањастамбенихпросторија.Уградовимасупостојалаидодвачлана
градскеуправе(oe di lis),чијаједужностбиладаводебригуочистоћигра
да,исправностиводе,даводенадзорнадпроституткама,сахрањивањем
идругим.2Просторзагимнастичкевежбе,лековитиизвориитермалне
воде,доприносилисуодржавањухигијенетела.Прљавштинасателаски
даласе,стругала,инструментомстригилис,поштосапуннијепостојао,
адневнатоалетасвакогграђанинакоји јебринуоосвомизгледузапо
чињалајеупотребоммалеспатуле.Зачешљањекосе,акодмушкарацаи
браде,коришћенисукоштаничешљеви,аогледала,ручна,зидна,каои
онакојасубилисаставнидеотоалетнихкутијаилисточића,масовносу
секористила.Тоалетникомплетикојисусесматралиличнимприбором
свакогпојединца,билисунанизанинаалкуиношениопојасу.Овајком
плетчинилису:ушнакашичицаипинцета,а„могућеједасуњемуприпа
далијошчистачзанокте,турпија,чачкалицазазубеималастругалица.“3

Штодаљеупрошлост,веровалоседаздрављенијеувластичовека.
Односно,штојемањеуњеговојвласти,утоликоједрагоценијепоњегов
живот.Збогтогајеисцељењепопрималозначајнатприродног,уздизано
ванделокругачовека,уметафизичкесферебогова.Поштоодносболе
сти, лекаи здрављаникаданијебиоегзактан, адаљиисходтогодноса
никада се не може апсолутно предвидети, на почасномместу небеске
хијерархијеналазилисусебоговиздрављаикрозсвеепохезадржалису
својумоћнадчовеком.Онисупоправилуилисамаврховнабожанства
(Еа–Енку,Месопотамија),илисиновиврхунскихбогова.Поредзашти
те здравља и исцелитељске вештине, у делокруг ових богова спадају и
мудрост,научневештине,каоиуметност.Овиатрибутибоговаздравља
предочавајуколикојеповраћајздрављасматранкаомилостнатприрод
немоћииплоднајвишемудрости.

УнашимкрајевимакојисубилиподуправомРимскогцарства,у
употребисубиледвеврстемедицине–верскаисветовна.Овапрва је
билавеомараширенамеђунеповлашћенимслојевимастановништва, а

2 Катић,Р.,СрпскамедицинаодIXдоXIXвека,Београд1967,стр.13–14.
3 Крунић,С.,Римскимедицински,фармацеутскиикозметичкиинструментинатери

торијиГорњеМезије,Филозофскифакултет,Београд2000,докторскатезa,стр.61.Dioscorides,DeMateriaMedica
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везанајезакултбогаздрављаАсклепија.4Његаувекналазимосасимбо
лимасунцем,корономипетлом,каоиштапомококојегјеобавијеназми
ја.ОбичнојеприказансамилисаћеркомХигијом,којајеугрчкојмито
логијиирелигијиперсонификацијадуховногителесногздрављаичији
јекулттоком6.в.п.н.е.уздиженастепенбожанства.Асклепијапонекад
пратиТелесфорос,генијеоздрављења,акаолечитељнобожанство,поја
вљујесеиДионис,усвојојисцелитељскојфункцијипредстављансазми
јом,симболомобнављањаиоздрављења,каоикодАсклепија.5Ипоред
свог знања, лекари су свакаконастојали дабудупод заштитомбогова.
Очитодасеизтогразлога,нанадгробнимспоменицимакојеподижу,иза
именаАсклепијаиХигије,кријуримскилекарикојииховимбожанстви
мапосвећују.Затосеовевотивнеплочеискулптуречестоналазепоред
термалнихилековитихизвора,каозахвалностзаизлечењеиспас.

4 Cermanović,A.,Srejović,D.,Lek si kon re li gi ja i mi to va drev ne Evro pe,Beograd1996,стр.
56–57.

5 Јовановић,А.,НекиаспектипроблемаскупногналазаскулптурасаМедијанекофНи
ша,Старинар,новасерија,књигаXXIV–XXV/1973–1974,Београд1975,стр.61. Dioscorides,DeMateriaMedica

ХигијаАсклепије
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Изложба„Човекиздравље“
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Каталог

1. Скалпел
Ушће,непознатоналазиште
Бронза,ливење,ковање,урезивање,сребро,инкрустација.
Скалпелимаконвексно,двострукосечиво,докјетелоправоугаоног
пресека.
Уобичајенотроугаонопроширењекојејеизлазилоиздршке,недостаје.
Дршкаскалпелајенаширимстранамаукрашенаурезима,благоповије
награнчицомуцентралномделу,аузњусупредставецветићаилистића.
Окоовогвегетабилногорнаментаналазисенизситнихспиралакојеуо
квирујупоље.
Димензије:дужина7,3cm,дужинасечива3cm,ширинасечива1cm,
дебљинасечива0,2cm
Датовање:почетакIIIвека
МГБ,Инв.бр.АА/4270

2. Скалпел
Ушће,локалитет„Плантажа“
Бронза,ливење,ковање.
Конвексносечиво,ателоправоугаоногпресека.Припадаскалпелимаса
двострукимсечивом,недостајемутроугаонопроширењекојејеизлази
лоиздршке.
Димензије:очуванадужина6,1cm,дужинасечива2,4cm,ширинасечи
ва1,4cm,дебљинасечива0,4cm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.АА/2056
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3. Кашикастасонда
Прогар,локалитетПрогарскивиногради
Бронза,ливење,урезивање
Горњикрајјекашикаст–дугуљастогобликаиполукружногпресека.Други
крајјеинструментасезавршавапунимовалнимзадебљањем.Дршкаје
украшена.
Димензије:дужина140cm,дужинасонде33cm,ширинасонде7cm,де
бљинадршке2,5cm
Датовање:IIIвек
МГБ,Инв.бр.4333

4. Листоликасонда
Ушће,безближихподатака
Бронза,ливење
Реципијентуобликудугог,врбовоглистатроугаоногпресека.Дршкакру
жногпресекаукрашенаодмахисподреципијентаједнимваљкастимзаде
бљањемисподкогасудвакружнапрстена.Недостаједоњи,већидеодршке.
Димензије:очуванадужина103mm,дужинасонде61mm,ширинасонде
10mm,дебљинадршке2mm
Датовање:одIIдоIVвека
МГБ,Инв.бр.2475

5. Сонда
Непознатоналазиште
Бронза,ливење,урезивање
Мала,кружна,плочастаглава,телокружногпресека,завршавашпицем.
Наполеђиниреципијентаналазисеурезанзнак„Х“,аодмахисподје
украсодпотриконцентричнапрстенаизмеђукојихјеваљкастидео.
Димензије:дужина11,5cm,Rглаве.0,5cm,дебљинадршке0,5cm
Датовање:II–Ivвек
МГБ,Инв.бр.315

6. Сонда
Непознатоналазиште
Бронза,ливење,ковање
Маласондачијејетелокружногпресека.Реципијентјеовалануоблику
плиткекашичице.Другикрајинструментазавршавасеиглом.
Димензије:дужина8,7cm,Rглаве0,4cm,дебљинадршке0,2cm
Датовање:II–IVвека
МГБ,Инв.бр.АА/3337
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7. Сонда
Војка,налазиштеБрестовеМеђе
Бронза,искуцавање
Бронзанажицакружногпресека.Једанкрајсезавршавакружномплочи
цомкојајекосопостављенауодносунадржач.Другикрајоштећен.
Димензије:очуванадужина92mm,ширинаглаве5mm,дужинадршке
1,5mm
Датовање:прваполовинаIIIвека
МГБ,Инв.бр.3514

8. Сонда
Непознатоналазиште
Бронза,ливење,ковање
Малиинструменткружногпресекатела.Оштећенреципијент,елипсоид
ногјеоблика,азашиљенврхнадругомкрају.
Димензије:дужина7,3cm,Rглаве0,5cm,дебљинадршке0,2cm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.АА/3338

9. Сонда
Непознатоналазиште
Бронза,ливење,ковање
Дршкакружногпресека.Главакружногоблика,саплиткимулегнућем.
Другикрајјетуп,оштећен.
Димензије:очуванадужина6,7cm,Rглаве0,5cm,дебљинадршке0,2cm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.АА/3339

10. Сонда
Непознатоналазиште
Бронза,ливење,ковање
Главаполулоптастогоблика,докједругикрајоштећен.Телокружног
пресека.
Димензије:очуванадужина7,1cm,Rглаве0,5cm,дебљинадршке0,2cm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.АА/3340
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11. Пинцета
Ушће,локалитетПлантажа
Бронза,искуцавање
Главапроширена,кружногобликаиукрашенасадвеурезанеканелуре,
аивицесуиздубљене.Одглавесекраципинцетепостепеносужавају,а
крајевинедостају.
Димензије:очуванадужина50mm,ширина4mm,дебљина2mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.2004

12. Пинцета
Ушће,локалитетПлантажа
Бакар
Пинцетајеправоугаоногпресека,приднусукрајевипреломљенина
спољнустрану,апотомравни.Ширинајеидентичнацеломдужином.
Димензије:дужина55mm,ширина3,5mm,дебљина1mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.1996

13. Пинцета
Ушће,локалитетПлантажа
Бакар
Пинцетајеправоугаоногпресека.Главајебилакружногобликапридну
сукрајевипреломљенинаспољнустрану,такодачинераменапасепо
томспуштајунаниже.Одширинеглавеирамена,којајеидентична,кра
јевисесужавајупремадоњинзавршецима.
Димензије:дужина59mm,ширина3,5mm,дебљина1mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.1943

14. Пинцета
Ритопек(CastraTricornia)„Водице“
Бронзанилим,резање
Кружнаглава,равникрациповијенинаунутра.
Димензије:дужина57mm,ширина0,5mm,дебљина0,1mm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.АА/1294
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15. Двојниинструмент
Ушће,локалитетПлантажа
Бронза,искуцавање
Предметјеплочастеглавечијајеједанстранарадногдалаукрашенауре
занимлинијама.Телоје,исподплочастеглавекружногпресекакојипри
днупрелазиуосмоугаониобликизавршавасеукрасомодчетириконце
тричнапрстена.
Димензије:очуванадужина125,5mm,ширинаглаве10mm,дебљина
дршке4mm
Датовање:IIIвек
МГБ,Инв.бр.2057

16. Игла–кука
Непознатоналазиште
Бронза,ливење
Инструментчијисеједанкрајзавршавашпицем,квадратногпресека,а
другикрајјеуобликумалекуке,овалногпресека.Читавомдужином
дршкајетордирана.
Димензије:дужина11,4cm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.АА/4335

17. Игла–кука
Војка,Брестовемеђе
Бронза
Већидеотелаинструментајетодиран.Једанкрајсезавршаваоштећеном
кукицом,адругишпицем.Пресекдршкејеугорњемделуквадратног,а
прикрајуправоугаоногпресека.
Димензије:дужина87mm,дебљинажице1mm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.3509

18. Игла–кука
Војка,локалитетБрестовемеђе
Бронза
Већидеотелаинструментајетодиран.Једанкрајсезавршаваоштећеном
кукицом,адругишпицем.Пресекжицејеправоугаон.
Димензије:дужина86mm,дебљинажице1,5mm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.3513
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19. Кука
Београд(Singidunum)непознатлокалитет
Бронза,ливење,урезивање
Исподдугметастеглавејепољеукрашенокосимлинијамаиограниченоса
обестранеконцентричнимкруговима.Доњикрајинструментајеповијен
навише,адршкајекружногпресекаизавршавасешпицем.
Димензије:дужина10,5cm,дебљинадршке0,4cm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.АА/2500

20. Длето
Војка,локалитетБрестовемеђе
Гвожђе,ковање
Раднидеоинструментателаинструментајеуобликутрапеза,зашиљенна
врху.Доњидеодршкејеправоугаоногпресека,којипостепено,придну,
прелазиукружнипресек.
Димензије:очуванадужина130mm,ширинагорњегдела9mm,дебљина
дршкенакрају2mm
Датовање:крајIIIвека
МГБ,Инв.бр.3471

21. Длето
Прогар,локалитетПрогарскивиногради
Гвожђе,ковање
Горњидеоинструментајеплочаст,правоугаоногпресека,оштећен.Дршка
јекружнаизавршавасешпицем.Већидеотелаимаканелуре,којеимити
рајутордирањеитонаједну,апотоминадругустрану.
Димензије:дужина133mm,ширинагорњегдела7mm,дебљинадршке5mm
Датовање:прваполовинаIVвека
МГБ,Инв.бр.4332

22. Длето
Батајница,секторрадиостанице„Капела“
Бронза,искуцавање
Длетокојесенаједномкрајузавршаваплочастимпроширењем,анадру
гомшпицем.Дршкаинструментајеправоугаоногпресекакојиприкраје
вимапрелазиукружни.Плочастопроширењејеправоугаоногпресекаса
оштромивицом.
Димензије:дужина91mm,дебљинадршке3mm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.4341
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23. Длето
Батајница,секторрадиостанице„Капела“
Бронза,искуцавање
Длетокојесенаједномкрајузавршаваплочастимпроширењем,анадру
гомјезашиљена.Телојеусрединиовалногпресека,априднукружног.
Димензије:дужина88mm,дебљинадршке3,5mm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.4342

24. Игла(acus)
Ушће,локалитетПлантажа
Бронза
Иглакојесенаједномкрајузавршавамаломкупом,анадругомјезаши
љена.Горњидеоинструментајеовалногпресека,априднукружног.
Димензије:дужина107mm,дебљинаглаве4mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.2096

25. Иглазашивење
Ушће,случајанналаз
Бронза
Бронзанаигласакружнимпресекомтела.Ушицајеправоугаоногоблика,
анатомместујеипресекиглеправоугаон.
Димензије:дужина57mm,дебљинадршке1,5mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.2432

26. Кашика–игла(cochleara)
Ушће,локалитетПлантажа
Бронза
Инструментизрађенсадужим,крушколикимреципијентом.Дршкаје,
одмахисподреципијента,коленастопреломљенаитујезадебљана.Др
шкајекружногпресекаизавршавасевеоматанкимшпицем.
Димензије:дужина144mm,Rреципијента20mm,дужинареципијента
3mm,дебљинадршке3,5mm
Датовање:IIIвек
МГБ,Инв.бр.2067
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27. Кашика–игла(cochleara)
Космај,непознатлокалитет
Бронза
Инструментизрађенсајајоликимреципијентом.Дршкајебогатоорна
ментисанаиразличитогјепресека.Првидео,ближиреципијентујепра
воугаоногпресека,украшенкосимпаралелнимцртицама,азавршавасеса
петправоугаоних,наглашенихпрстенова.Средишњидеојеосмоугаоног
пресекасашестукраснихпрстенова.Самкрајсезавршавашпицемкру
жногпресека.
Димензије:дужина155mm,Rреципијента25mm,дужинареципијента
4,5mm,дебљинадршке4mm
Датовање:IIIвек
МГБ,Инв.бр.1663

28. Кашичица(spatula)
Ушће,локалитетПољопривреднодобро„ДраганМарковић“
Бронза
Инструменткојемнедостајевећидеодршке.Реципијентјекружан,плит
кочанаст,асаунутрашњестранеимамалопрофилисанраванруб.На
очуваномделудршкеправоугаоногпресека,налазисеукрасоддвауреза
наслова„Х“којијеизмеђухоризонталнихлинија.
Димензије:очуванадужина45mm,Rреципијента27mm,дужинареци
пијента7mm,дебљинадршке3mm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.1817

29. Кашичица(spatula)
Ритопек,локалитетВодице
Бронза
Инструментчијијереципијенткружан,аунутрашњаивицаравнопрофи
лисана.Дршкајеплочаста,правоугаоногпресека,накојемсеналазедве
хоризонталне,наглашенеканелуре.
Димензије:очуванадужина45mm,Rреципијента17,5mm,дужинаре
ципијента5mm,ширинадршке18mm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.845
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30. Дршка
НовиБановци,локалитетПургер
Бронза,ливење
Инструменткоменедостајереципијент.Дршкајекружногпресекаи
завршавасемалом,пуномлоптицомисподкојеједршкапроширенау
обликупљоснатогделтоида.
Димензије:очуванадужина94mm,дебљинадршке3mm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.3473

31. Кашика(ligula)
Ушће,случајанналаз
Бронза
Кашикасарепицијентомелипсастогоблика.Дршкајеодмахисподреци
пијентаколенастопреломљена,кружногпресекаизавршавасеелипсоид
нимпроширењемнакојијеутиснутаједнавертикалнацрта.
Димензије:дужина146mm,Rреципијента33mm,дебљинадршке4mm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.2571

32. Кашика(ligula)
Ушће,случајанналаз
Бронза
Поломљенакашикасаделимичноочуваномдршком.Реципијентјекру
шкастогобликасанаглашеномунутрашњомивицом,дугиплитак.Очу
ванигорњидеодршкејеквадратногпресекаиукрашеннасвимстранама
вертикалним,урезанимлинијама.
Димензије:очуванадужина104mm,Rреципијента38mm,дужинареци
пијента7mm,дужинадршке4mm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.2514

33. Кашичица
Земун,локалитетЗемунпоље
Гвожђе,ковано,посребрено
Кашикасадебљим,кружним,полулоптастимреципијентомкојиимару
пицуусредини.Дршкајемасивна,краћа,већимделомовалногпресека,
којапрелазиуправоугаониоблик
Димензије:дужина99mm,Rреципијента11mm,дебљинадршке5mm
Датовање:III–IVвек
МГБ,Инв.бр.4340
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34. Кашичица(spatula)
Непознатоналазиште
Кост
Кашикасакружнимплиткимреципијентомкојијесаунутрашњестра
неравнопрофилисан.Дршкаједуга,овалногпресекакојисепостепено
смањује.Крајдршкенедостаје.
Димензије:очуванадужина141mm,Rреципијента27mm,дебљинадр
шке5mm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.1333

35. Кашичица(spatula)
Непознатоналазиште
Кост
Кашикасакружнимреципијентомкојијенаврхуоштећен.Реципијентје
плитакиназадњојстраниимаједнушируканелуру.Дршкајеправоугао
ногпресекаисапредњестранеукрашенасатрипаралелна,дубљауреза.
Задњастранајетакођеукрашенаурезанимвертикалнимихоризонтал
нимлинијама.Дршкајеоштећена.
Димензије:очуванадужина56mm,Rреципијента27mm,дужинареци
пијента3mm,дебљинадршке7mm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.2582

36. Кашичица(spatula)
Непознатоналазиште
Кост
Мања,коштана,доброочуванаспатула.Реципијентовалногоблика,не
штодебљи.Унутрашњастранареципијентаиманаглашену,равнуивицу.
Дршкајеовалногпресека,ближереципијенту,прелазиуплочастипресек
сазаобљенимкрајевима.
Димензије:дужина105mm,Rреципијента21mm,дужинареципијента
9mm,дебљинадршке7mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.АА/1674
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37. Кашичица(spatula)
Београд,улицаБраћеЈуговић
Кост
Кашикасакружнимплиткимреципијентомкојијесаунутрашњестра
неравнопрофилисан.Дршкаједуга,овалногпресекакојисепостепено
смањује.Крајдршкенедостаје.
Димензије:очуванадужина45mm,Rреципијента27mm,дужинареци
пијента4mm,дебљинадршке4mm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.1081

38. Кашичица(spatula)
Непознатоналазиште
Кост
Кашикасанеправилним,готовотроугаоним,плиткимреципијентомкру
жногпресека,зашиљеннакрају.Исподреципијентадршкаимаправоуга
онопроширењенакомесизмеђудвеурезанелиније,налазедвеукрашене
коселинијеуобликуслова„Х“.Натомделудршкајеполукружногпресека.
Димензије:дужина125mm,Rреципијента26mm,дужинареципијента
4mm,дебљинадршке6mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.2982

39. Кашика(spatula)
Непознатоналазиште
Кост
Кашикаједугуљасто,плиткогреципијента,којојнедостајеобрађена
дршка.Унутрашњастранареципијентаиманаглашенуивицу.Дршкаје
неправилногкружногпресекаиимаочуванасамодваукрасауоблику
изрезаних,плиткихкупа.
Димензије:очуванадужина70mm,ширинареципијента23mm,дужина
реципијента6mm,дебљинадршке8mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.2581
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40. Кашика(ligula)
Непознатоналазиште
Кост
Кашикаједугим,удубљенимелипсоиднимреципијентом,којинауну
трашњојстранииманаглашенуивицу.Дршкајеполукружногпресекаи
завршавасепљоснатимпроширењемуобликусрца.
Димензије:дужина150mm,ширинареципијента29mm,дужинареци
пијента10mm,дебљинадршке7mm
Датовање:II–IIIвек
МГБ,Инв.бр.2404

41. Дршканожаитучак
Београд(Singidunum)непознатлокалитет
Бронза,ливење,урезивање
Средишњидеодршке,шестоугаоногпресека,одаклесеједанкрајкупа
стопроширујеизавршавауобликуквадрата.Сдругестранејеваљкасти
деотела,начијемкрајусеналазедвараздвојенакрака.
Димензије:дужина6,3cm,димензијеглаве1,7х0,2cm,дебљина
дршке0,8cm
Датовање:IIIвек
МГБ,Инв.бр.АА/2859

42. Шпахел–сонда
Београд(Singidunum)цивилнонасеље
Бронза,ливење,ковање
Шпахтлаправоугаоногобликаипресека.Дршкаугорњемделуправоуга
она,потомкружна,завршавасемаслинастимзадебљањем.
Димензије:дужина15,8cm,дужинашпахтле5,7cm,ширинашпахтле1,3cm
Датовање:II–IVвек
МГБ,Инв.бр.АА/4649
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43. Шпахел–сонда
Београд(Singidunum)цивилнонасеље
Бронза,ливење,ковање
Мањашпахтлатроугаоногобликасаоштромгорњомивицом.Дршка
овална,завршавасеиглом.
Димензије:дужина13,8cm
Датовање:IIIвек
МГБ,Инв.бр.АА/4629

44. Жртвеник
Стојник,имањеСНиколића
Камениципусодсивогкречњака,којемнедостајугорњиидоњидесни
угао.Очуванајелеваакротеријаидеокружногиспупчења.Потомследи
натписуосамредова,чијависинасловајеод5до3,5cm.
VALETU|DINARIUM|COH(ORTIS)IIAUR(ELIAE)|NOV(AE)
(MILLIARIAE)EQUIT(ATAE)|C(IVIUM)R(OMANORUM)T.BEBE
NI|USIUSTUSPRE(FACTUS)|IMP(ERATORE)C(OMMODO)|II
ETVEROIICO(N)S(ULIBUS).
УлигатурисуудругомредуVM,учетвртомредуVIT,иушестомредуAE.
Текступреводу:„ЖртвеникболниципостављаТитБебениускомандант
коњичкејединицеIIАурелианаnovaemilliariaeзавремекадасуподруги
путбиликонзулиКомодиВер.“
Димензије:80х35,5х18,5cm
Датовање:179.годинанашеере
МГБ,Инв.бр.4635
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Медицинскиалат–комплет(остава)

45. Спекулум
Равна–TimacumMinus,утврђење,секторIII
Бронза,ливење
Димензије:дужина26cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.84.

46. Спатула
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина11cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.715.

47. Спатула
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина13cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.12.

48. Скалпел
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење(двафрагментакојасеспајају)
Димензије:дужина11,5cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.3.

49. Игла
Равна–TimacumMinusутврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина8cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.318.
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50. Игла
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина11,5cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.93.

51. Игла
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина13cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.843.

52. Шило
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина11,5cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.453.

53. Тубус
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина5cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.948.

54. Кашичица–цедиљка
Равна–TimacumMinus,утврђење
Бронза,ливење
Димензије:дужина7,5cm
Датовање:III–IVвек
ЗавичајнимузејКњажевац,Инв.бр.71.
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Изложба„Човекиздравље“
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55. Инструмент
ЗбиркаДуњић
Bронза,ливење,искуцавање,урезивање
Телоинструментавретенастогоблика,украшеноувијеномжицом.
Димензије:дужина7,2cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D968

56. Спатула
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање
Телокружногпресекасаплочастимзавршетком.
Димензије:дужина17,2cm
Датовање:II–IIIвек
НМБ,Инв.бр.D978

57. Сонда–au ri scal pi um
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање
Сондателакружногпресекасаплочастомглавом.
Димензије:дужина11,0cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1004

58. Сонда–au ri scal pi um
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање
Сондателакружногпресекасаплочастом,стањеномглавом.
Димензије:дужина14,5cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1005

59. Сонда–au ri scal pi um
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,урезивање
Сондателакружногпресекасаплочастомстањеномглавом.
Димензије:дужина10,0cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1006
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60. Сонда–au ri scal pi um
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање
Сондаповијеногтелакружногпресекасаплочастомстањеномглавом.
Димензије:дужина11,5cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1007

61. Сонда–au ri scal pi um
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,урезивање
Сондателакружногпресекасаплочастомстањеномглавом.
Димензије:дужина13,4cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1009

62. Сонда–au ri scal pi um,
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање
Телокружногпресекасакружнообликованомплочастомглавом.
Димензије:дужина8,9cm
Датовање:II–IIIвек
НМБ,Инв.бр.D1010

63. Сонда–cyant hi sco me la
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,урезивање
Сондатордираногтела,овалнопрофилисаногврха,доњегделачунасто
обликованогувидуреципијента.
Димензије:дужина17,2cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1014

64. Сонда–cyant hi sco me la
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,урезивање
Сондатањегтелакружногпресека,овалнопрофилисаногврха,доњег
делачунастообликованогувидуреципијента.
Димензије:дужина16,8cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1015
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65. Сонда–cyant hi sco me la,
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,урезивање
Сондатањегтелакружногпресека,вретенастопрофилисаногврха,до
његделачунастообликованогувидуреципијента.
Димензије:дужина14,4cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1016

66. Сонда–cyant hi sco me la
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,урезивање
Сондатањегтелакружногпресека,овалнопрофилисаногврха,доњегде
лачунастообликованогувидуреципијента.
Димензије:дужина19,7cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1018

67. Сонда–cyant hi sco me la
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,урезивање
Сондасадршкомвретастопрофилисаномиплочастомрадномповрши
номуобликуовалноглиста,суженогпридну.
Димензије:дужина19,7cm
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D1020

68. Меркурбоца
ЗбиркаДуњић
Стакло,калуп
Меркурбоцаквадратнеформе,дужегцилиндтричногвратахоризонтал
норазгрнутог,прстенастопрофилисаногобода.Дночетвртасто.Рађена
одпрозирногстаклажућкастозеленкастебоје(уструктурицртицеиме
хурићи).
Димензије:дужина17,2cm,Rобода2,7cm,Rдна2,7x2,7cm.
Датовање:IIвек
НМБ,Инв.бр.D868
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69. Меркурбоца
ЗбиркаДуњић
Стакло,калуп
Меркурбоцахексагоналнеформе,дужегцилиндтричногвратахоризонтал
норазгрнутог,прстенастопрофилисаногобода.Дношестоугаоно,равно.
НаднувидљивпечатS(I)P A.Рађенаодпрозирногстаклазеленкастебоје
(уструктурицртицеимехурићи).
Димензије:дужина14,0cm.,Rобода2,4cm,Rдна2,5x3,0cm
Датовање:II–IIIвек
НМБ,Инв.бр.D869

70. Кутијатипаlu cu la men tum 
ЗбиркаДуњић
Бронза,ливење,искуцавање,лемљење,савијање,урезивање,глачање
Кутијауформиквадрасапокретнимпоклопцемкојисеувлачиудужестра
не.Унутрашњосткутијеподељенаначетириправоугаонаодељкакојиимају
својепоклопцесамаломжичаномдршком.Једанпоклопацнедостаје.На
ужојстраникутијесачуванакружнанитна.Површинапоклопацаукрашена
урезанимлинијамакојеформирајуправоугаонике.
Димензије:дужина12,4cm;ширина7,3cm;висина3,2cm
Датовање:II–IIIвек
НМБ,Инв.бр.D1220

71. Гутус(сисаљка)
ЗбиркаКосмај,некрополаГуберевац–Гомилице,
гроб162(МалаКопашница–СасеII)
Стакло,дување
Сисаљка(гутус)овалногреципијентакосопостављеногцилиндричног
врата,хоризонталноразгрнутог,прстенастопрофилисаногобода.Насре
диниреципијентаналазисекосопостављенсисак.Дноудубљено.Рађенод
прозирногстаклазеленкастебоје(уструктуривидљивимехурићи).Сисак
делимичнореконструисан.
Димензије:дужина8,5cm;ширина6,0cm;висина6,8cm;R3,3cm;
Rдна4,2cm.
Датовање:прваполовинаIIвека
НМБ,Инв.бр.G375
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72. Боца
ЗбиркаКосмај,некрополаГуберевац–Гомилице,
гроб126(МалаКопашница–СасеII)
Стакло,дување
Боцаполусферичногреципијента,дужегцилиндричногврата,хоризон
талноразгрнутог,прстенастопрофилисаногобода.Дноудубљено.Ра
ђенаодпрозирногстакла,зеленкастебоје(уструктурицртице).Надну
натписQOP/AEF.
Димензије:дужина15,0cm;Rобода4,3cm;Rотвора2,6cm;Rдна9,1cm
Датовање:другаполовинаIвека
НМБ,Инв.бр.G170

73. Боца
ЗбиркаКосмај,некрополаГуберевац–Гомилице,
гроб126(МалаКопашница–СасеII)
Стакло,дување
Боцависокогцилиндричногреципијентакраткогцилиндричногврата
хоризонталноразгрнутогпрстенастопрофилисаногобода,благоудубље
ногдна.Рађенаодпрозирногстаклазеленкастебоје.
Димензије:дужина10,4cm;Rобода3,6cm;Rотвора1,5cm;Rдна4,1cm
Датовање:другаполовинаIвека
НМБ,Инв.бр.G161

74. Боца
ЗбиркаКосмај,некрополаГуберевац–Гомилице,
гроб126(МалаКопашница–СасеII)
Стакло,дување
Боцависокогцилиндричногреципијентакраткогцилиндричногврата
(деформисан)хоризонталноразгрнутогпрстенастопрофилисаногобо
да,благоудубљеногдна.Рађенаодпрозирногстаклазеленкастебоје.
Димензије:дужина10,9cm;Rобода3,5cm;Rотвора1,5cm;Rдна4,3cm
Датовање:другаполовинаIвека
НМБ,Инв.бр.G162
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75. Боца
ЗбиркаКосмај,некрополаГуберевац–Гомилице,
гроб126(МалаКопашница–СасеII)
Стакло,дување
Боцависокогцилиндричногреципијентакраткогцилиндричногврата
хоризонталноразгрнутогпрстенастопрофилисаногобода,благоудубље
ногдна.Рађенаодпрозирногстаклазеленкастебоје.
Димензије:дужина10,4cm;Rобода3,6cm;Rотвора1,7cm;Rдна3,9cm
Датовање:другаполовинаIвека
НМБ,Инв.бр.G163

76. Боца
ЗбиркаКосмај,некрополаГуберевац–Гомилице,
гроб126(МалаКопашница–СасеII)
Стакло,дување
Боцависокогцилиндричногреципијентакраткогцилиндричногврата
хоризонталноразгрнутогпрстенастопрофилисаногобода,благоудубље
ногдна.Рађенаодпрозирногстаклазеленкастебоје.
Димензија:дужина10,7cm;Rобода3,2cm;Rотвора1,7cm;Rдна4,3cm
Датовање:другаполовинаIвека
НМБ,Инв.бр.G164

77. Боца
ЗбиркаКосмај,некрополаГуберевац–Гомилице,
гроб126(МалаКопашница–СасеII)
Стакло,дување
Боцависокогцилиндричногреципијентакраткогцилиндричногврата
хоризонталноразгрнутогпрстенастопрофилисаногобода,благоудубље
ногдна.Рађенаодпрозирногстаклазеленкастебоје.
Димензије:дужина10,7cm;Rобода3,6cm;Rотвора1,5cm;Rдна3,9cm
Датовање:другаполовинаIвека
НМБ,Инв.бр.G165
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78. Кутијазалекове
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,урезивање,пунктирање
Цилиндричнакутијаукрашенанизомконцентричнихпрстеноваподеље
нихучетирипоља.Дноудубљено,усрединикупастоиспупчено,сатач
комусредини.
Димензије:дужина11,2cm,R1,2cm
Датовање:IIвек
МНТ,Инв.бр.бб

79. Кутијазалекове
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,урезивање
Цилиндричнакутијакојојнедостаједно.Поклопацугорњемделуне
знатнопроширениукрашенконцентричнимпрстеновима.Доњидеоку
тијеимаукрасеприсамомдну.
Димензије:дужина11,3cm,R1,5cm
Датовање:IIвек
МНТ,Инв.бр.бб

80. Кутијазалекове
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,урезивање
Цилиндричнакутијакојојнедостајуобадна.Једандеокутијесепридну
коничнопроширујеинапрелазусеналазедваконцентричнапрстена.У
горњемделусудвапољаодпотрипрстена,анадругомделу,мождапо
клопцу,судваконцентричнапрстена.
Димензије:дужина11,1cm,Rусредини1,4cm,Rдоле1,9cm
Датовање:IIвек
МНТ,Инв.бр.бб
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81. Инструментстилус
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање,урезивање
Кружнадршкаподељенанавишесегмената.Украшенахоризонталним
линијама,фацетиранасегментимаимрежастиморнаментом.Једанкрај
трапезоидногобликасаоштромивицом,другиуобликуигле.
Димензије:дужина11,6cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб

82. Посудица
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,урезивање,пунктирање
Лоптастреципијент,наглашеногхоризонталногобода,накомесудва
концентричнапрстена.Исподободаналазесетриплиткеканелуре.На
прелазукаднусутриконцентричнапрстена,асамоднојеувученоиима
дванаглашенапрстенасатачкомусредини.Саунутрашњестране,надну
суконцентричникружићиокотачке.
Димензије:R7,7cm,висина3,8cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб

83. Сонда(spatholomea)
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање,урезивање
Дуга,листоликашпахтла,троугаоногпресека,санаглашенимбридомпо
срединиједнестране.Дршкашестоугаона,угорњемделупрофилисана,
прикрајукружногпресека,завршаваовоиднимзадебљањем.
Димензије:дужина18,9cm,дужинашпахтле6cm,
ширинашпахтле1,2cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб
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84. Сонда(auriscalpioum)
Костолац(Viminacium)
Сребро,ливење,ковање
Кружна,равна,главапостављенаподправимугломнателокружногпре
сека,којесезавршавашпицем.
Димензије:дужина8,5cm,Rглаве0,5cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб

85. Сонда(cyathiscomela)
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,урезивање
Дугреципијент,полулоптастогпресека,фацетиранеспољнестране.Гор
њидеодршкепрофилисан,квадратногпресека,завршавасесадвапрсте
на.Доњидеокружногпресека,анакрајуовоиднозадебљање.
Димензије:дужина13,9cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб

86. Сонда(cyathiscomela)
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,урезивање
Дуглистплиткиреципијент,полулоптастогпресека,фацетиранеспољне
стране.Приврхудршкаправоугаоногпресека,аизмеђуконцентричних
прстенованалазисевретенастдео.Средишњидеодршкеквадратног
пресека,завршавасесадвапрстена,потомтелокружногпресека,ана
крајуовоиднозадебљање.
Димензије:дужина17,8cm,дужинакашичице4cm,ширина
кашичице0,9cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб
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87. Пинцета
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање,урезивање,позлата
Изузетноукрашенаимоделованаглавакојаполазиизквадратнеоснове.
Одњесепружајудвакрака,санаглашенимраменима,чијисукрајевипо
вијеникаунутра.
Димензије:дужина14cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.21

88. Пинцета
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковањ,урезивање
Композитнаглаваполазиизквадратнеоснове,азавршавасемаломку
глицом.Крациправоугаоногобликаипресека,повијенисукаунутра.
Димензије:дужина14,6cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.22

89. Тучак
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење
Дугтучак,пуноливење,чијисеједанкрајзавршавашпицем,адругије
трубастопроширен,кружан.
Димензије:дужина17,5cm,Rглаве1cm
Датовање:II–IIIвек
МНТ,Инв.бр.бб
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90. Тучак
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење
Класичантучакчијасуобакрајалевкастопроширена,заобљенаикружна.
Димензије:дужина25cm,Rгоре4,8cm,Rдоле2,8cm,дебљинауцентру2cm
Датовање:II–IIIвек
МНТ,Инв.бр.бб

91. Стригил
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање,урезивање
Масивнаправоугаонадршказавршавасепуноливеномпрофилисаномкоц
ком,накојојсухоризонталнелиније.Отворнабочнојстранијеправоуга
оногоблика.Горњидеодршкеиманаставаккојијенаспољашњојстрани
украшеннизомфацетаквадратног,правоугаоногиовалногоблика.Заврша
васеиспупчењем,језичком,овалнеивице.Стругачјезалемљензадршкуи
његоваспољнастранајефацетирананапетпоља.Доњидеостругачаиматри
пластичнаребра,агорњичетириовалнаудубљењаилинијукојапратисамо
овалнизавршетак.
Димензије:дужина26,8cm,дужинадршке14,6cm,ширинадршке1cm,
ширинакашике2,8cm
Датовање:IIвек
МНТ,Инв.бр.25

92. Стригил
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање,урезивање,пунктирање,сребрнаинтарзија
Инструментизрађенизједногкомада.Дршкакружногпресека,купастог
обликасаелипсастимотворомнакрају.Доњидеоквадратногпресека,
завршавасекружнимзадебљањемсатрномусредини.Горњидеодршке,
односностругалицејеправоугаониукрашеннизомхоризонталнихико
сихцрта.Дршканасвимстранамаукрашенакапљичастиморнаментом
сацртомпосредини.Горњидеостругачаукрашенвертикалом,одкојесе
гранајуспиралеокренутекаунутра.Налучномделустругачаинтарзована
сребрналинија.Недостајегорњидеостругача.
Димензије:очуванадужина23,8cm,дужинадршке10,1cm,Rдршкеод
0,5–1,2cm,ширинакашике1,3cm
Датовање:IIвек
МНТ,Инв.бр.24
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93. Стригил
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање,урезивање,пунктирање
Правоугаонадршкаиманабочнојстраниидентичанотвор,читавомче
ономдужином.Врхолучастогстругачанедостаје.Горњастранастугача
украшенапунктирањемчитавомдужином.Смењујусемотивирибе,пал
минегранчице,окренутоглатиничногслова„С“,латиничногслова„В“и
спиралекојасезавршавалистићем.
Димензије:дужина13,7cm,дужинадршке6,5cm,ширинадршке1cm,
ширинакашике2cm
Датовање:крајII–почетакIIIвека
МНТ,Инв.бр.23

94. Двојниинструмент
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање
Дршкакружногпресекапрелазинаједномкрајуутрапезастоплочасто
проширењекојесезавршавакукицом.Другикрајнедостаје.
Димензије:дужина10,6cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб

95. Сонда
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,урезивање
Очувандоњидеодршке,сонденепознатогтипа.Горњидеоквадратног
пресека,исподкогасудвапрстена,доњикружни,завршавамаслинастим
задебљањем.
Димензије:очуванадужина8cm
Датовање:IIвек
МНТ,Инв.бр.бб
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96. Сонда
Костолац(Viminacium)
Сребро,ливење,ковање,урезивање
Реципијенттроугаоногпресека,недостајемуврх.Укоренукашичице
профилисанукрас,дршкакружногпресека,завршавамаслинастимзаде
бљањем.
Димензије:очуванадужина15,2cm,очуванадужинакашичице3,6cm,
ширинакашичице1,2cm
Датовање:IIвек
МНТ,Инв.бр.бб

97. Сонда
Костолац(Viminacium)
Бронза,ливење,ковање,урезивање
Косопостављенакружна,плочастаглаванадршкукојајеугорњемделу
квадратногпресека,анадругомкрајукружнаизавршавамалимзадебља
њем.
Димензије:дужина15,2cm,Rглаве0,4cm
Датовање:крајI–прваполовинаIIвека
МНТ,Инв.бр.бб



56

Гроблекара,Г1–1075,Вишегробаља,Виминациум

98. Бронзанакутија
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронзанилим,ковање,лемљење,урезивање
Кутијауобликуквадрасапоклопцемкојисеувлачиоужљеб.Састојисе
изтридела:унутрашњегсакасетама,језграиоплате.Поклопацјенајед
нојстранипрофилисан,какобидобиоојачањеувезимеханизмазазатва
рање.Унутрашњостјеподељенаполукружнонатрипреграде,укојима
сунађенимедикаменти.Напоклопцусулежалиинструменти,анадну
кутијепалета.
Димензије:дужина13,5cm,ширина7,5cm,висина1,2cmдужинапо
клопца13,4cm,ширинапоклопца7,3cm,дебљинапоклопца0,1cm,аса
профилисанимојачањем1,2cm
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10271(03/3960)

Изложба„Човекиздравље“
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99. Ц–10272(03/3961)–8бронзанихинструмената:
4скалпела,3сондеи1пинцета

Скалпел
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронза,ливење,ковање
Скалпелсадвострукимсечивом,чијаједршкашестоугаоногпресека.
Прелазизсечиваудршкукружногпресека.Очуванидеотроугаоног
проширењакојиприпададршкиинструмента.
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272

Скалпел
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронза,ливење,ковање
Скалпелсадвострукимсечивом,чијаједршкашестоугаоногпресека.
Очуванидеотроугаоногпроширењакојиприпададршкиинструмента.
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272

Скалпел
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронза,ливење,ковање
Скалпелсадвострукимлистоликимсечивом,чијаједршкапуноливена
шестоугаоногпресека,фрагментирана.
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272

Скалпел
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронза,ливење,ковање
Скалпелсадвострукимлистоликимсечивом,чијаједршкапуноливена
шестоугаоногпресека,фрагментирана.
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272
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Сонда
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронза,ливење,урезивање
Главајевретенастозадебљанаисужавасекапрофилисаномифасетира
ноорнаментисаномтелу.Врхиглераваниупробојномделиоштар.
Димензије:дужина8,5cm
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272

Сонда
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронза,ливење,урезивање
Главалоптаста,ателобиконичногобликаихексагоналногпресека.Испод
главејепрофилисанаконцентричнимпрстеновима.Завршавасекуком.
Димензије:дужина8,5cm
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272

Сонда
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Бронза,ливење,урезивање
Главалоптаста,ателобиконичногобликаихексагоналногпресека.Ис
подглавејепрофилисанаконцентричнимпрстеновима.Завршавасеку
ком.
Димензије:дужина9,2cm
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272

Пинцета
Костолац(Viminacium),„Пећине“
Бронза,ливење,ковање,урезивање
Главаконичнаипрофилисана,крациравнииквадратногпресека.На
крајевимасу,саунутрашњестране,ојачанииназубљени.
Димензије:дужина9cm
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10272
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100.Каменапалета
Костолац(Viminacium),„Вишегробаља“
Камен,резање,глачање
Палета,лекарска,нађенаукомплетусакутијомидругиммедицинским
инструментимаимедикаментима.Навентралнојстрани,којајележала
наземљи,налазеседваконкавнаудубљења.
Димензије:дужина11cm,ширина6cm
Датовање:крајI–прведеценијеIIвека
НМП,Инв.бр.Г1–1075,Ц–10274(03/3963)

101.Гвоздениинструментуформичекића
Костолац(Viminacium),локалитет„Брест“
Надршцикружногпресека,навученајесекирица.Дршкасенадругом
крајузавршавашпицем.Чекићимаједанкрајстањен,докједругитуп.
Димензије:дужина13,7cm
Датовање:I–IIвека
НМП,Инв.бр.Ц–691(03/3940)

102.Бронзанистригил
Костолац(Viminacium),„Пећине“
Бронза,ливење,ковање
Дршкацилиндрична,саускимправоугаонимотворомзакачење.Стру
гачолучастсаблагоискривљенимврхом.
Димензије:дужина26,6cm,дужинадршке10,2cm
Датовање:IIвек
НМП,Инв.бр.Ц–1468

103.Специјалнихируршкинож
Калиште“Градац“
Бронза,ливење,искуцавање
Дугадршка,тордирананасрединиисечивокојеимаобликлистаповије
ногнаједнустрану.Сечивојеперфорираносатрикружнерупиценадо
њем,проширеномделу.Надругомкрајудршкејемалакружнаспатула.
Димензије:дужина17,6cm
Датовање:I–IIвек
НМПИнв.бр.354
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Скраћенице:
МГБМузејградаБеограда
НМБНароднимузејБеоград
МНТМузејнаукеитехнике,Београд
НМПНароднимузејПожаревац

Изложба„Човекиздравље“
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Средњивек

византија,каоглавниносилацтрадицијегрчкемедицинеан
тичкихлекараХипократа,Галена,Аристида,иантичкефи
лософије,уједнојеималаиулогучувараовихзнања,каои

великузаслугузањиховапреношењаузападнуевропу.
Првеболницеувизантијинастајууманастиримаиманастирским

заједницама.Упочеткуонеимајуулогусклоништазасиромашнеболе
снике,немоћнеистаре,дабивећуVIвекупосталедоброуређенеуста
новеподуправомигумана–старешинеманастира.већуXIIвекуово
су билепотпуно уређенемедицинске установе– болнице.Највећа та
кваболницабилајеуПантократоровомманастирууЦариграду,којује
основао1136.годиневизантијскицарЈованIIкомнен.Поузорунаову
болницу,српскикраљМилутин,основаојеболницуимедицинскушколу
уманстируПродромос.Научнамедицинајеувизантијисистематизова
наувремевладавинеконстантинаПорфирогенита,аТеофаносНанос
је саставио енциклопедију свеукупногмедицинског знања.Овим су се
служилитадашњилекариимедицинскиписци,каоимногокаснијенаши
састављачимедицинскихрукописаилекаруша.

ПочеткомXIIвека,кадајесрпскасредњовековнадржавапостала
политичкисигурна,чимесубилистворениусловизањендаљикултурни
развој,налазимоипрвепомененашенаучнемедицине.

Оснивањем првих српских болница као и постанак првих меди
цинскихсписакојесеодносенањиховоуређење,обележенјепуткојим
ћесекретатисрпскамедицинасредњегвека.Теболницебилесуосно
ванепоугледунаболницекојесуутодобапостојалеувизантији,што
севидиизсамихтипикаиповељаоснивача.ималесуулогулечилишта
манастирскебраће,па„акосеонепосматрајукаоустановекојесуосно
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ванеискључивозалечење,ондабисемоглеуврститиуреднајстаријих
болницауевропи“.1

„Сапунимправомможесерећидајеоснивачнашенаучнемеди
цинебиоСв.Сава“.2

Својимзавештањем–типиком–СветиСавајеосноваоболницуу
Хиландару1199.године,каоиприСтуденици1208.године.Хиландар
скимиСтуденичкимтипикомпрописаојеначинживотаиорганизацију
манастирскихзаједница,докјеодредбамаучетрдесетојглавитипика‒О 
бол ни ци и о ра бо та ју шчих бо лен ‒донеоправилаустројствањиховограда.
Онасеподударајусаодредбаматадашњихвизантијскихманастира,само
уместолекара(каоштојебилоувизантији)овдеболесникеобилазиигу
манманастира.

рекохгоренештомалооболеснојбраћинашој.игумановој
вољи,свештосетичебригеоњима,наложеноје.Јертребаио
њимавишезнати.Заповедамо,дакле,дасеизабереболесни
маћелијакојајепоизгледудоброуспелаболница;ипостеље
поставитиболеснимазалежањеиодмор,иработникаимда
тикакобиимпомагаоусвему.Аколимојимгресимамноги
уболестпадну,даимседајудваработника,арулавелика,то
јестогњиштеодметаласкованоипреносиво.Анањемуће
теболеснимаукроптопитиидругоштоим је за утеху,по
могућству,штојезајелоипићеизаосталепотребе.игуман
свагда,неретко,уболницунекадолазиисвесрднопосећује
братијуисвакомедоносипотребно.Абратијанашаболесна,
дасе,уздајућисеуово,нераспуститражећисувишнонешто
штоникаднисуничули,нивиделиниокусили,већнекасе
уздржеисмернибуду,задовољнионимсамочемујевремеи
штојемогућеманастирудонети,тодаимседонесе.Аколи
имислужите,заповестирадикојузаповедисмо,ипакнедо
звољавамодаизвољевају.Мислимодаживесмерно,каошто
приличимонасима,даионизатрпељењеприменаграду,ато
јеуздржавањеодпохотаиодболоватуга,заступникдаим
будеодБогарадинасладе.Некавамбудеово!

1 Ćorović,V.,LeshopitauxenSerbieanMoyen–Age,Ме ди цин ски пре глед,XIII,1938,
стр.142.

2 катић,р.,Срп ска ме ди ци на од IX до XIX ве ка,Београд1967,стр.101.
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СтефанУрошIIIдаоједасесагради1330.годиненедалекоодмана
стирадечани,болницасаспецијалистичкимодељењимазаепилептичне,
узетеилепрозне.3УређенајепоузорунаонууПантократоровомманасти
рууЦариграду.Цардушанје1343.године,основаоболницуусвоммана
стируСветихАрханђелакодПризрена.Тајеболницаимала12кревета,а
прематипикунијесмелабитизанемоћникеистарцеилиубожница,него
искључивозаболеснике.ПочеткомXVвека,СтефанЛазаревићјеосновао
болницууБеограду,узбеоградскукатедралуизапотребелечењадовео
је,прекодубровачкерепублике,изученоглекара.Болницасеуизворима
спомињекао“странопријемницабољним“,аималајеивртукомесеузгаја
лолековитобиље,какојетоондабиообичајуманастирима.

НашасредњовековнанаучнамедицинаXII–XVвекаимала јеод
ликезападњачкемедицинетогдоба,нарочитоизобластиклиничкеме
дицине и фармакотерапије, док се у помоћним медицинским наукама
(биологијеифизиологије)већиномосећаоутицајвизантијскемедици
не.Такође,упознатисубилисазнањимаарапскефармације,каоисаве
штиномбалсамовањалешева.УСрбијустижуискустваулечењуизита
лијепрекосрпскихсредњовековнихприморскихградованаЈадрану,пре
свихкотораидубровника,којапреносешколованилекарииапотекари.
Медицинсказнањаизвизантиједоносемахомкалуђерипосрпскимили
византијскимколонијаманаАтосу,СинајуиЈерусалиму.

врлорано,већ1263.године,почелојепревођењеШе сто днев Јо
ва на Ег зар ха,списизпомоћнихмедицинскихнаука.Зборнициразличи
тихтерапијскихсписа,каоштосуХо до шки ко декс (XIV–XVвек), Ија то
со фи ја о вса кој ве шти (XVвек), Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс N°517, 
(срединаXVIвека) представљајунајстаријетерапијскекодексеписане
народнимјезиком,несамокодСрба,негокодСловенауопште.Овиспи
синедвосмисленоговореонивоу,успонуиприпадностинашесредње
вековненаукеевропскојмедицинитогдоба.

Српскасредњовековнанаучнамедицинајеусвојојсуштинипред
стављаламедицинсказнањаантичкихлекара,мада јечестосадржавалаи
магијсковерске елементе.иако овај вид лечења у данашњем смислу не
представљамецину,онаје,ипак,најстаријиначинтражењалеказаболе
стикојепознајељудскирод.канонскаиапокрифнаверскамедицина,као
иверовањеуизлечивумоћсветитеља(Св.кузмаидамјан,Св.Пантелеј

3 карић,р.,Накомсеместуналазиладечанскаболница,Ac ta hi sto ri ca me di ci nae phar
ma ci ae ve te ri nae,Београд1961,стр.182–184.

HolzschnittaufBlattrectovon
Brunschwick,Straßburg,1512.
1.Уметностдестилације;2.Смрти
медицина;3.Алхемија,хемичаркодпећи;
4.Алхемија,реторте
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мон), представљају утицај византијских списа богословскофилозофске
књижевности.иакосеовакаввидлечењаусредњемвекукористиоуцелом
хришћанскомсвету,усрпскојцрквисеверовалоданајвећумоћизлечења
имајусветитељинашегпорекла(Св.Сава,Св.Симеон,василијеОстро
шки).Отудаивеликибројцркавакојесуњимапосвећене,укојимасесла
вичудеснамоћизлечењаоболелиходразнихболести.Поредтогверовања
учудотворнемоћилечењапојединихсветаца,залечењесусекористилеи
струготинесаикона,којесусепилепомешанесавином.Притомесево
дилорачунадасесастружебојасаоногделаиконекојијеодговараообо
леломделутелаилиоргана.Осимтога,веровалоседасвакуболестизазива
одређенидемон,аепидемијеисвевеликенесрећекојесумоглезадесити
човекаизазивалесувештице.Заизлечењеоваквихобољењакоришћенесу
канонскемолитве,којејепризнавалазваничнацрква,ионекојенисубиле
признате–апокрифнемолитве.УовесврхенајчитанијајебилаМо ли тва 
све тих вра ча.вераумоћисцељењапомоћумолитвебилајевеомарашире
на,каоичитањепсалмииразнихпоглављаизЈеванђеља.

Турскимосвајањиманашихпросторапрекинутјеразвојмедици
не,каоицелокупнесрпскекултуре.Тојеразлогштоћесрпскамедици
на, сведопојавепрвоглекараСрбина ЈованаАпостоловића(1757)са
докторскомдипломомуниверзитетау Јени,остатинатемељимазнања
средњевековнезападноевропскемедицинскешколе,којајеоставилаве
ликогтрагаусачуванимписанимспоменицимасрпскемедицине.

HolzschnittaufBlattrectovonBrunschwick,Straßburg,1512.
1.Уметностдестилације;2.дестилација,узнакурака;3.Прегледапотеке;4.„Opera
Medico–Chirurgica“;5.Уметностдестилације;6.Светикузмаидамјан
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Каталог

1. Инструментзаизвлачењеметакасасврдлом
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
Гвожђе,раскивање
иглајеодпуноггвожђа.Нарукохватураскована,благопрофилисана,с
крајевимазадебљанимиизвученимузатупастезавршетке.исподруко
хватајенавојсасврдлом.
димензијеинструмента:дужина307mm,дужинацеви206mm,
навојдебљине6mm,дужине34mm
датовање:око1520.године
СрпскаправославнаепархијаМилешево

2. Хируршкишестар
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
Гвожђе,ковање
Обакракашестарасушпицастаблагоповијенаунутра,доксуприврхуис
тањенаиспојена.Обакракастукрашенаспиралнимусецањимаивицаса
подвепаралелнелиније.Телошестарајепосрединиквадратно6,2х5mm.
димензије:дужина74mm,телошестара6,2х5mm
датовање:почетакXVIвека
СрпскаправославнаепархијаМилешево

3. Хируршкинож
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
Гвожђе,ковање
Ножјеплочастог,широкогтела,салучнимсечивом.дршкајеокругла,с
усадникомчетвртастогпресека.Наножу,придршциједубокоутиснутжиг.
димензије:166х70mm
датовање:XVIвек
СрпскаправославнаепархијаМилешево



66

4. Виљушказаампутацију
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
Гвожђе,ковање
инструментјеобликавиљушкесaдвазупцашпицастихзавршетака.ру
кохватјеокругаосажлебомпосредини.Усадникјеквадратногпресека,
сужавасепремакрају.
димензије:укупнадужина135,8mm,дужиназупца70mm,дужинаусад
ника36,8mm,ширинарукохвата4,4mm,пречникотвораалке14mm
датовање:XVIIвек
СрпскаправославнаепархијаМилешево

5. Двојниинструмент
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
Сребро
Наједномкрајујерукохватинструментајесанавојем,докјенадругом
крајусферичнакашичица.двострукосечиво,односнодвераднеповрши
не,јелистоликогоблика,сашпицастимзавршетком.
димензије:очуванадужина89mm,дужинарукохвата40mm
СрпскаправославнаепархијаМилешево

6. Наочаре,функционалнопомагало
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
Профилисанибакарнилим
Профилисанабакарнаопругазаослонацнакоренносаидваоквира.
Оштридеоиденагоре.
димензије:пречникоквира31mm,дебљинаоквира1,6mm
датовање:XVIвек
СрпскаправославнаепархијаМилешево

7. Мермернисвећњак
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
СрпскаправославнаепархијаМилешево
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8. Мермернисвећњак
БолницаманастираСветиГеоргијеудабру
СрпскаправославнаепархијаМилешево

изложба„Човекиздравље“
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9. Медицинскаалатка,виљушказаампутацију
Локаалитетрас,НовиПазар
датовање:XIII–XIVвек
Музеј„рас“,НовиПазар,инв.бр.1086

10. Спатулаикаменаплочицазаразмазивањеимешањемасти
Локалитетрас,НовиПазар
датовање:XIII–XIVвек
Музеј„рас“,НовиПазар,инв.бр.1389и1389/1

11. Лобањаидоњавилица
ЛокалитетБачкаТопола,кланица(Банкерт)
Аварскипериод
Налазизгроба64
ГрадскимузејСуботица

12. Лобањасаимпресиономфрактуром
ЛокалитеткапоњакодТаванкута
ЦркваигробљеXI–XIIвек
Налазизјаме33
ГрадскимузејСуботица

13. Деснифемурсафрактуромсрединедијафизе
експонатбезподатакаоместуналаза
ГрадскимузејСуботица

14. Костидеснепотколенице
Тибија–фрактурадисталнетрећинедијафизе
Фибула–фрактурасрединедијафизе
Локалитет:капоњакодТаванкута
ЦркваигробљеXI–XIIвек
Налазизјаме32
ГрадскимузејСуботица
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15. Тас–теразија
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,искуцавање
димензије:пречник4,8cm,тежина5,55gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/503

16. Тастеразија
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,искуцавање
димензије:пречник3,1cm,тежина3,65gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/505

17. Тег
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,ливење
димензије:дужина0,9cm,ширина0,9cm,дебљина0,2cm,тежина1,5gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/513

18. Тег
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,ливење
димензије:дужина1,3cm,ширина1,3cm,дебљина0,2cm,тежина4,15gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/512

19. Стило
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,ливење
димензије:дужина12cm,тежина13,15gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/960
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20. Инструмент
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,ливење
димензије:дужина12,8cm,тежина14,90gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/1095

21. Компас
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Гвожђе,ковање
димензије:дужина15,2cm,тежина40gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/588

22. Балсамариум
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Стакло,слободнодување
димензије:дужина12,3cm,ширина2,7cm,тежина13,20gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/321

23. Кашичица
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,ковање
димензије:дужина18cm,ширина1,4cm,тежина13gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/963

24. Медицинскиинструмент?
ЦаричинГрад,археолошкаископавања
Бронза,ливење
димензије:дужина7,6cm,ширина0,2–0,5cm,тежина2,75gr
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејЛесковац,инв.бр.ЦГ/1122
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25. Клешта
ЛокалитетБучице
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејTоплице,Прокупље,инв.бр.87

26. Маказе
ЛокалитетБреговина
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејTоплице,Прокупље,инв.бр.321

27. Кука
ЛокалитетБреговина
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејTоплице,Прокупље,инв.бр.326

28. Стрелица
датовање:VI–VIIвек
НароднимузејTоплице,Прокупље,инв.бр.374

изложба„Човекиздравље“
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Ампутацијаиз1750.Године,Хултонфототека

WilliamHogarth,Заслугасуровости1750.

ХируршкизахватуболнициСв.Томеизоко1780.краљевскиколеџхирурга,енглеска

Операцијаприпреломулобање,дрворезизChirurgiaeAndreasadellaCrocea,1573.
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АПОТЕКЕ

Условно речено, медицина и фармација на тлу Војводине од 
доласка Словена представљају мешавину старословенске 
народне медицине, знања и искустава Илира, Келта, 

Римљана, Византинаца и свих оних народа који су у својим миграцијама 
овуда пролазили. Код старих Словена, посредовање између људи и 
демона обављали су врачеви, чаробњаци, бајалице, жреци, вешци који 
обављају и све послове око лечења. Лик тог првог лечника исти је код 
свих старих словенских народа. Њега су називали именом Валви или 
Волхву. Из тих времена у нашем језику су остале речи боловати (од 
бајалица, бајати), отров (од трава, о-трава), врач (и данас назив за лекара 
у Русији). Исти називи за многе биљке, код Словена, говоре нам да су их 
они не само добро познавали, него су их и користили у лековите сврхе. 
Познато нам је да су од хмеља и јечма правили алкохолна пића, као и од 
меда (медовина). 

По др Јовану Туцакову ранари и лекари римских легија на овим 
просторима повремено су у Бачкој и Банату сакупљају лековито биље, 
а понекад су и куповали дроге доношене са севера. Римски медицинари 
знали су да је Фрушка Гора тако богата лековитим биљем, препознавали 
су га и користили. 

У средњoвековној српској држави поред манастирских апотека 
још су једино поједине војне јединице имале своје приручне апотеке. 
Из Хиландарског медицинског кодекса бр. 517 видимо да су код нас, у 
средњем веку, неговане све гране научне фармације, како сама material 
medica, тако и токсикологија. Фармаколошки спис садржи 147 лекова, 
углавном биљног порекла.

Апотека, у данашњем смислу те речи, као самостална, законом 
призната, и стручно контролисана здравствена установа, настала је 
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почетком XIII века у Јужној Италији, односно у Сицилијанској држави. 
Доношењем Едикта Фридриха II из 1240. године, да би се законски 
регулисало лечење, први пут се ова два занимања, лекара и апотекарам, 
законом раздвајају. 

По узору на овај закон, почињу се оснивати прве апотеке у 
Средњој и Северној Европи, првенствено у већим градовима, где су то 
омогућавале економске, политичке и културне прилике. 

Продор Турске у Европу донекле је пореметио успон европске 
фармације, нарочито у крајевима које је освојила и дуго држала под 
својом влашћу.Научна фармација у крајевима наше земље који су били 
под турском влашћу скоро уопште није постојала. Лекове су продавали 
домаћи и страни путујући лекари и трговци.

На територији Војводине, развој апотекарства био је поспешен 
у XVIII и почетком XIX века успоставом стабилне државе, Аустријске 
царевине и доношењем нових здравствених закона који су важили и за 
ову територију. Tako je, удругој половини XVIII века, тачније 02.06.1770.
године, царица Марија Терезија објавила, по савету Ван Свитена1, 
„NormativumSanitatis“2, односно „Generalsanitätsnormativum“ који је 
важио на територији Војводине, са мањим допунама све до 1870. године. 
Овим законом посвећена је велика важност здравственој служби, уведен 
је и одржаван ред у подручју здравства. Уведена је, у мирнодопском 
стању, чак и смртна казна за оне који се не придржавају здравствених 
прописа. Нове законске мере предвиђале су поделу санитета на војни 
и грађански, јасно дефинисале послове лекара, апотекара, бербера и 
бабица, а за отварање апотека потребна је била концесија. 

У раду апотека, строго се водило рачуна да се придржава важећих 
прописа о квалитету лекова, стручном и квалитетном раду, таксе 
(Taxamedicamentorum), стручних књига и свих обавеза по уредбама и 
законима. Њихов рад се одвијао под будним оком градских, жупанијских 
и државних власти. За њихово отварање морала се тражити дозвола од 
Градског представништва, а надзор о раду апотека био је обавезан и 

1 Gerard van Swieten (1700. Леиден – 1777. Беч), холандски лекар, од 1745. године 
лични лекар царице Марије Терезије, увео нове законе у здравству, реформисао 
образовни систем на Медицинском факултету, оснивач Ботаничке баште, Хемијске 
лабораторије, подучавао о клиничким инструментима.

2 Милан Мићић, Прописи о апотекама у Аустријском „NormativumSanitatis“ из 1770.
године, Фармацеут, 1972, бр. 4.
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веома строг. Магистрати градова у Војводини, код давања препоруке 
за отварање апотеке водили су рачуна о потреби отварања, о локацији и 
реону рада, као и о објективним економским могућностима да апотека 
од своје зараде се издржава.

Први апотекари у Војводини били су странци, који су се овде наста-
њивали и који су кретали у пионирски посао побољшавања здравстве-
не културе становништва.Тек од времена њиховог доласка, ми можемо 
говорити о фармацији, или у ужем смислу апотекарству. „Овде се многи 
болесници лече код жена врачара најчудноватијим лековима. То потиче 
од силног празноверја и незнања, нарочито код простијег света, премда 
признајем, у то сам се уверио и код најобразованијих.“ 3

Прва апотека отворена је у Новом Саду, тада Петроварадинском 
шанцу, 1740. године. Њен власник био је Тома Андрла.

Апотеке су морале бити смештене у зградама са прикладним 
просторијама, у којима су се могле прикупљати, чувати, справљати и 
продавати лековите материје, а осим тога морале су имати просторије за 
стан апотекара, за његову породицу и његовог помоћника.

„Апотека треба да има таван за сушење биља, комору за чување 
резервног материјала, подрум и лабораторију са потребном апаратуром 
за израду лекова; најзад, адекватан просто за апотеку у ужем смислу, 
официну са потребним намештајем за смештање посуда, за држање 
лекова и уређајем и прибором за израду лекова по рецепту. Сталне 
посуде за држање лекова морале су имати сталне натписе.“ 4

Рад апотека је био под будним оком градских, жупанијских и 
државних власти.

У погледу школовања у XVII и XVIII веку, апотекарство се сматрало 
вештином (Ars pharmaceutica). Међутим, врло брзо, установљено је да 
је фармација или апотекарска вештина, практична наука, која нас учи 
упознавању, скупљању, чувању и справљању лекова. Због тога је био 
неопходан предуслов изучавање ботанике, зоологије, минерологије, 
хемије и физике. Апотекарски студији на Универзитету трајао је две 
године, а такозване строге испите студенти су полагали на крају четвртог 
семестра. После успешно завршених студија стицало се звање магистра 

3  Шамс, Франц, Историјс Срема и Петроварадина, Нови Сад, 2013., стр. 201.
4 Мр Андрија Мирковић, Фармација у Срему од 1750–1850. године, Београд 1960, 

стр. 38.

Изложба „Човек и здравље“
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фармације ARTIS PHARMACEUTICAE MAGISTRUM. Они магистри 
фармације који су претходно имали завршену матуру, могли су након 
још два семестра студија на Универзитету, полагати за доктора фамације. 
Након стицања Универзитетске дипломе и звања магистра фармације, 
кандидат је морао радити још две године као помоћник, а тек након 
тога могао је тражити право за отварање, односно самостално вођење 
апотеке. Наши апотекари су своја знања стицали на Универзитетима 
Европе, у Прагу, Бечу, Будимпешти, Грацу, Коложвару, а касније на 
Свеучилишту у Загребу, основаном 1882. године, а затим и у Београду, 
на Фармацеутском факултету, основаном 1939. године.

У погледу академског школовања, потребно је истаћи, да су Јевреји 
стекли могућност за студије фармације 1860. године, а то исти допуштено 
је женама 1900.године.

До краја Другог светског рата у Новом Саду радило је 10 цивилних 
апотека. 

Изложба „Човек и здравље“
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Архив града Новог Сада  
План новосадских апотека из 1944. 
Ф. 259, 43522
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Списак новосадских апотека: 

ПРВА – КОД ЦРНОГ АРАПИНА, основана 1740.
1740. први власник и оснивач Тома Андрла 
Од 1781. носи назив КОД СВ. ТРОЈСТВА
Од 1828. апотекарска породица Гросингер, води апотеку пуних 116 год.

ДРУГА – КОД СВ ДУХА, основана 1801.
ЈОЗЕФ ВИДЕМАН први власник 
Од 1874. ГАВРА ПЛАВШИЋ 
Змај Јовина

ТРЕЋА – КОД СПАСИТЕЉА, оснивана 1868.
МЛАДЕН МАКСИМОВИЋ, први власник
Грчкошколска

Прва новосадска апотека

Друга новосадска апотека Трећа новосадска апотека
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ЧЕТВРТА – КОД ЖЕНЕВСКОГ (ЗЛАТНОГ) КРСТА, 
основана 1894.
МИХЕЛС ЂУЛА, први власник
Футошка улица

ПЕТА – КОД ОРЛА 1895.
ХЕРЦОГ ИШТВАН, први власник
Темеринска 40, па Темеринска 2

ШЕСТА – КОД МАЂАРСКЕ КРУНЕ 1908.
КУХЛЕР БЕЛА, први власник
Трг младенаца

СЕДМА – КОД СВ ЂУРЂА 1923.
СВЕТОЗАР АЛАРГИЋ, први власник
Трифковићев трг

ОСМА – 1921.
ВЛАДО ЈУГОВИЋ, први власник
Јеврејска бр. 8–10

Четврта новосадска апотека

Шеста новосадска апотека

Седма новосадска апотека

Осма новосадска апотека
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ДЕВЕТА – КОД СОКОЛА, основана 1932.
АНДРИЈА МИРКОВИЋ, први власник
Булевар Михајла Пупина

ДЕСЕТА – 1936.
СТЕВАН ПОПОВИЋ, први власник
Футошки пут

Изложба „Човек и здравље“
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ПЕТРОВАРАДИН
Прва апотека у Петроварадину је основана 5. новембра 1764. го-

дине5 када је привилеговано трговачко друштво из Темишвара (Pri-
viligierte Handlungs Compagnie) закупило право на држање војне апоте-
ка (Feldapoteke), Убрзо, 1793. године, ова војна апотека прелази у при-
ватно власништво и од тада носи назив код „Златног орла“.

Како су и фармацеути пратили моду свога времена, тако су врло 
пажљиво приступали уређењу ентеријера и украшавању апотекарског 
посуђа. Стаклене стојнице за лекове које су се налазиле у овој апотеци, 
почетком XIX века, су четвороугластог облика, разних величина са стал-
ним натписом на латинском језику. Декорација на њима, а сходно нази-
ву апотеке, представља орла раширених крила који у кљуну држи сигна-
туру за лек.  

Крајем 1802. године у Петроварадин долази апотекар Франц 
Шамс (Franz Schams)6. Он купује кућу и апотеку од свог претходника, 
апотекара Фрање Ј. Кригера, првог власника јавне грађанске апотеке у 
Петроварадину. Већ 1807. године, шири свој посао и отвара филијалну 
апотеку у Сремским Карловцима, а 1808. године отвара Другу апотеку 
у Земуну. У овим крајевима задржао се до краја 1817. године, када про-
даје апотеке и одлази у Пешту. За време боравка у Петроварадину, поред 
рада у апотеци, Шамс је време проводио у проучавању краја у којем је 
живео, његовој прошлости, економским и здравственим приликама, ис-
питивању природног богатства. Као резултат тог истраживања, настала 
је његова прва књига, коју је насловио: PeterwardeinundseineUmgebungen. 
TopographicheundhistorischeBeschreibungvon Franc Schams, и штампао у 
Пешти 1820. године.

Почетком XX века, о апотеци „Код златног орла“ у Петроваради-
ну покренуто је издавање недељника за Петроварадин и околину. У тој 
„књи жничкој љекарни“ је тако 3. ожујка (марта) 1906. године освануо пр-
ви број Фрушкогорца. У поднаслову је стајало да је то Лист за заба ву, по-
уку и господарство. Издавач и одговорни уредник био је мр Александар  

5 Mr Mirković, Andrija. Apoteke i apotekari u Petrovaradinu. Arhiv za farmaciju, br. 3 
(1959), str. 129. 

6 Франц Шамс (Franc Schams), (Лајтмериц (Leitmeritz), Чешка, 1779. – Беље,1839), 
угледни апотекар, песник и историчар сртарог града Петроварадина. Био је прадеда 
Антона Густава Матоша.

Зграда апотека „Код златног орла“  
у Петроварадину, око 1930. године

Зграда апотека „Код златног орла“  
у Петроварадину, данас
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Франц Шамс

Унутрашњост апотеке „Код златног орла“, реконструкција (фонд Музеја Војводине)

Topographische Beschreibung von Peterwardein und seinen 
Umgebungen von Franz Schams
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Бродски, који је излажење овог листа помогао са 500 круна. Главни са-
радник је био „наш одлични пријатељ“ Јован Храниловић. Лист је изла-
зио сваке суботе, а убрзо се лист почео издржавати сам, пошто је стекао 
велики број претплатника и читатеља. 

Последњи број Фрушкогорца изашао је 6. српња (јула) 1907. године. 
Лист се угасио услед одласка његових оснивача из петроварадинске апо-
теке.

Апотека, од свог оснивања, непрекидно ради пуних 250 година.

Стаклене стојнице из  
апотеке „Код златног орла“  
у Петроварадину 
Фармацеутски факултет 
Београд

Унутрашњост апотеке „Код златног орла“
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Борислава Шумановић 1936, уље на платну
Борислава Шумановић 1938, уље на платну
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Eкслибриси
У стручној библиотеци Музеја фармације налази се један број 

екслибриса, као обележје личне библиотеке самог апотекара, стручне 
апотекарске библиотеке, као и библиотеке струковног удружења.

Екслибрис као чувар и украс књиге, као креативни израз уметни-
ка и израз индивидуалности власника књига, је јединствени облик 
наглашавања власништва, односно својине над књигом, стављањем 
потпуног имена или само монограма. Уједно то је и начин уметничког 
украшавања и декорисања. Хералдички знаци који се налазе на екслиб-
рису треба да нагласе занимање власника, његов хоби, социјални ста-
тус, некада имају биографски карактер, а понекад су на њима записане 
изреке, углавном на латинском језику.

Фармацеутски екслибрис најочитије указује на ову научну дис-
циплину уобичајеним симболима. Особени знаци, попут лековитог 
биља, апотекарских посуда, мртвачке главе7, змије8, ескулаповог шта-
па9, указују на високе уметничке идеале саме струке изражене пажљи-
во бираним симболима.

Екслибриси на којима су прикази апотекарских ствари и пред-
мета (стајаћа посуда-стојница, шоља, авана, вага) појединачно или 
групно, делова апотеке, или коришћење имена апотеке, стављају у пр-
ви план професионалну орјентацију, односно само занимање власника. 

Понекад су у средишту приказивања мртва природа, као и хе-
мијски и лаботраторијски прибор, поглед на лабораторију, а често су у 
употреби и алхемијски знаци. 

7  Мртвачка глава – Често се приказује између две укрштене бутне кости у облику 
слова Х, обликујући тако крст св Андрије, симбол раздвајања природе на четири 
дела, па према томе симбол је бесмртности и духовног савршенства.

8  Змија – слика посебне исконске снаге, симболизује велику психичку енергију, веч-
но кретања и реновирање универзума. Отелотворује мудрост, знање, и симбол је 
женске лепоте. То је повезано и са чињеницом да змија сваке године пресвлачи 
кожу, што се схвата као подмлађивање, мењање, кретање. 

9  Ескулапов штап – старогрчки бог вештине лечења Асклепије (латин. Aesculapius) 
и његов штап обавијен змијом још и данас су симбол фармацеутског позива. На 
горњем крају штапа налази се посуда из које се змија напаја. Змије су сматране, у 
античком лечилишту, светим животињама. 
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Такође,  текст изреке на екслибрису може бити израз фармацеуто-
вог веома пажљивог тумачења мисериозног, или промишљања на тему о 
смрти и борби против болести.

Не постоји јасна граница у коришћењу ових знакова и симбола. 
Они се могу заједно употребити, водећи рачуна о сликовној естетици. 
Зато је фармацеутски књижни листић, као место бесконачне могућности 
спајања различитих форми, понекад пред великим изазовом.

Кат. бр. 26 
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„ЈУ ГО ДЕНТ“ (1944–2013) 

„Ју го дент“ je био нај ста ри ји про из во ђач ме ди цин ске опре ме и је-
ди ни про из во ђач сто ма то ло шке опре ме у Ју го сла ви ји. Настаo је од фир-
ме „Дра граф“ (1942–1944), чи ји је осни вач био др Адам Граф, зуб ни 
ле кар из Но вог Са да. У пр во вре ме, у фир ми Дра граф ра ди ло је 10–15 
рад ни ка. Ма ла ра ди о ни ца за из ра ду зу бар ске опре ме, на са мом по чет ку, 
про из во ди ла је све га де се так про из во да по треб них и ко ри ште них за ден-
тал но ле че ње: зу бар ске сто ли це, сит ни је зу бар ске ин стру мен те и при-
бор, те апа ра те за тач ка сто ва ре ње. Се ди ште Дра гра фа би ло је у Pe sti ut ca 
13–15, да нас Фру шко гор ска ули ца.

То ком бом бар до ва ња 1944. го ди не згра да у ко јој је би ла сме ште на 
ра ди о ни ца Дра гра фа је бом бар до ва на и том при ли ком је њен нај ве ћи део 
уни штен, а ма ши не оште ће не. У ка сно ле то 1944. го ди не вла сник Дра-
гра фа на пу стио је Но ви Сад и са по ро ди цом оти шао у Не мач ку. На кон 
осло бо ђе ња, из ве стан број рад ни ка Дра гра фа пре у зео је упра ву пред у зе-
ћа и адап ти рао згра ду, по пра вио ма шин ски парк и уз по моћ На род них 
вла сти об но вио про из вод њу. 

Осно ван 23. ок то бра 1944. го ди не, на дан осло бо ђе ња Но вог Са да, 
„Ју го дент“ је сту пио у рад са на ме ром да про из во ди ме ди цин ске, сто ма-
то ло шке уре ђа је, опре му и при бор за по тре бу здрав стве них уста но ва и 
здрав стве не слу жбе ци ви ла и вој ске. Про из вод ни асор ти ман чи ни ли су 
про из во ди: кље шта за на ме шта ње сло мље них ко сти ју, ре шет ка сти под-
у пи ра чи  Ње го ва про из во дља би ла је ба зи ра на ка ко на до ма ћем здрав-
стве ном тр жи шту ве ли чи не два де сет ми ли о на ста нов ни ка, та ко и на ис-
точ ном тр жи шту.

Први југодентови апарати, изложба 
„Човек и здравље“
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У но вем бру 1946. го ди не Ју го дент је ре ги стр о ван као фа бри ка за 
из ра ду зу бо тех нич ких уре ђа ја и ин стру ме на та чи ји ка па ци те ти ни су мо-
гли по кри ти по тре бе тр жи шта, па се већ 1947. го ди не кре ће у про ши-
ре ње по сто је ћих ка па ци те та. То ком 50-их го ди на XX ве ка, на ло ка ци ји 
Фру шко гор ске ули це, по диг ну ти су но ви про из вод ни објек ти, ма га ци ни 
и ам бу лан та пред у зе ћа. Ме ђу тим, због ве ли ке тра жње за про из во ди ма 
ЈУ ГО ДЕН ТА, на бав ке но вих про из вод них ма ши на и ши ре ња де лат но сти 
при звод ње, ове ста ре и ску че не про сто ри је ко је су се до гра ђи ва ле, про-
ши ри ва ле, и пре кра ја ле, све ма ње су од го ва ра ле по тре ба ма.

Та ко, кра јем 1959. го ди не, по чи ње из град ња но вог фа брич ког 
објек та на Фу то шком пу ту бр. 22, ко ји се за вр ша ва 1960. го ди не, а про-
из вод ња у но вим про сто ри ја ма по чи ње већ у ав гу сту исте го ди не. По-
ред но ве управ не згра де и ма га цин ског про сто ра, у но вој ха ли би ле су 
сме ште не ра ди о ни це: лив ни ца, ко вач ни ца, ва ри о ни ца, мон та жа сај ли, 
ма шин ска об ра да сај ли, пре са и тр пе за ри ја. Та да ко лек тив Ју го ден та има 
око 500 за по сле них.

Овај пе ри од раз во ја Ју го ден та до нео је про ши ре ње асор ти ма на про-
из вод ње у окви ру зу бар ства, као и на про из вод њу де ло ва за мо тор на во-
зи ла, у са рад њи са „То мос“ – ом из Ко пра и ТМЗ из За гре ба, као и За во да 

Први 
југодентови 
апарати, 
изложба „Човек 
и здравље“
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Цр ве на за ста ва из Кра гу јев ца. За по че та је про из вод ња мо но фа зних елек тро мо то ра за до ма ћин ство: мо то ра за 
фри жи де ре, за уси си ва че за пра ши ну, ма ши не за пра ње ру бља, као и пла фон ских и сто них вен ти ла то ра. 

У овом пе ри о ду по кре ну то је из да ва ње фа брич ког ли ста „Бил тен“ ко ји је „оба ве шта вао чла но ве ко лек-
ти ва о свим ва жни јим до га ђа ји ма уну тар пред у зе ћа, о од лу ка ма управ них ор га на, о по сло ва њу по је ди них сек-
то ра, о ак тив но сти ма дру штве них ор га ни за ци ја, о ак тив но сти ма рад ни ка и слу жбе ни ка.“10 Та ко су, уме сто на 
огла сној та бли, од 1. ма ја 1961. го ди не ка да је иза шао пр ви бр ој, све ва жне ве сти о ра ду Ју го ден та штам па не у 
фа брич ким „Бил тен“-у. Ово гла си ло, 1972. го ди не, ме ња на зив у „ЈУ ГО ДЕНТ“ – ин фо р ма тив ни лист рад ног 
ко лек ти ва Ју го ден та. Са ма њим пре ки ди ма из ла зи ло је до пред крај 90-их го ди на XX ве ка.

10  Југодент1944–1994, Но ви Сад, 1994., стр 26.

Први југодентови апарати, изложба „Човек и здравље“
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Брз раз вој „Ју го ден та“ до вео је до чвр сте са рад ње са Са ве том за 
уза јам ну еко ном ску по моћ ис точ не Евро пе (СЕВ) 1963. го ди не, као и до 
по слов но-тех нич ке  и ко мер ци јал не са рад ње са „Си мен сом“ 1968. го ди-
не, ко ја је тра ја ла пу них два де сет пет го ди на. Овом са рад њом, са во де ћим 
европ ским про из во ђа чем опре ме за зу бар ство, Ју го дент је про да ју сво јих 
про из во да про ши рио и на ино стра но тр жи ште. За по тре бе са вла да ва ња 
но вих тех но ло шких зна ње, тих го ди на је ви ше од 200 рад ни ка би ло на уса-
вр ша ва ње у СИ МЕНС-овим фа бри ка ма у Не мач кој. Уво де ћи та ко но ве 
стан дар де „Ју го дент“ про ши ру је про грам про из вод ње ден тал не опре ме 
и на ден тал не апа ра те, ре флек то ре и сто ли це, сто ли це за аси стен те и ле-
ка ре, као и на раз не де ло ве под скло по ва и скло по ва опре ме за зу бар ство. 

На кон ова ко убр за ног раз во ја, до ла зи до екс пан зи је из во за „Ју го-
ден то вих“ про из во да на свет ско тр жи ште то ком 70-их го ди на XX ве ка. 
Ју го дент је био оспо со бљен за опре ма ње нај мо дер ни јих кли нич ких цен-
та ра у зе мљи и све ту. Та ко су опре мље не кли ни ке у Или но и су – САД, 
не ко ли ко кли ни ка у СР Не мач кој, кли ни ке у За гре бу, Љу бља ни, Оси је ку. 
По ве ћан је из воз у зе ма ље ис точ ног бло ка, на ро чи то за по тре бе ар ми је 
СССР, и Пољ ске, као и на тр жи ште Бу гар ске, Ис точ не Не мач ке, Ма ђар-
ске и Пољ ске. 

То ком „злат них“ осам де се тих го ди на по ра сла је про из вод ња Ју го-
ден то вих про из во да, а по че ла је из во зна екс пан зи ја. Тих го ди на, име „Ју-
го дент“ би ло је по зна то и ши ром све та. Та ко су се ње го ви про из во ди, 
по ред Евро пе, мо гли на ћи и на Ку би, у Ар ген ти ни, Ве не цу е ли, Егип ту, 
Ал жи ру, Ан го ли, Ира ну, Га зи.

То ком де ве де се тих го ди на, због ра то ва и санк ци ја, про из вод ња у 
Ју го ден ту све де на је на ми ни мум, а са рад ња са Си мон сом је скроз пре-
ста ла.

Од ју ла 2009. го ди не, ка да је про гла шен сте чај, а не ду го за тим и 
бан крот, мар та 2013. го ди не „Ју го дент“ је пре стао да по сто ји. „Објек ти 
„Ју го ден та“, не ка да јед не од пер ја ни ца но во сад ске при вре де, нај зад су 
до би ли но вог вла сни ка. Реч је о пред у зе ћу „Ор на мент“ из Ве тер ни ка ко-
је их је, на ли ци та ци ји у Аген ци ји за при ва ти за ци ју (АПР), ку пи ло за 150 
ми ли о на ди на ра. Оно ће их ко ри сти ти за де лат ност ко ја са про из вод њом 
сто ма то ло шке и ме ди цин ске опре ме не ма ни ка кве ве зе.“11

11  Две де це ни је аго ни је Ју го ден та, Ве чер ње но во сти , 03. 04. 2013. 

Први југодентови апарати, изложба 
„Човек и здравље“
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Ка та лог

1. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном зва њу док то ра хи рур ги је Јо ха на Хри сто фа 
Штра се ра, из дао Ма ди цин ски фа кул тет у Гра цу, Ау стриј ски уни вер зи-
тет, 1788. го ди не.
Пер га мент, цр но ма сти ло, ру ко пис 
Ди мен зи је: 39,4 х 57,7 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1
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2. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном зва њу ма ги стра фар ма ци је Ан то на Вај ско фа, 
из дао Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Пе шти, 1820. го ди не. 
Пер га мент, ма сти ло, ру ко пис, др во, пе чат ни во сак, сви ле ни јем стве ник
Ди мен зи је: 40,7 х 58 cm; пе чат: преч ник 9 cm, де бљи на 4 cm
МГНА, Инв. бр. МФ–3

3. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном зва њу ма ги стра фар ма ци је Лу дви га 
(Љу де ви та) Штра се ра, из дао Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та  
у Пе шти, 24. 08. 1838. го ди не. 
Пер га мент, ма сти ло, ру ко пис, др во, пе чат ни во сак, сви ле ни јем стве ник 
Ди мен зи је: 45,5 х 64 cm; пе чат: преч ник 8,5 cm, де бљи на 2,5 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–4

4. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном зва њу док то ра оп ште прак се ме ди ци не 
Ва лен ти на Ша дла из Гај до бре, из дао Ма ди цин ски фа кул тет у Бу дим пе-
шти, 15. 09. 1897. го ди не. 
Пер га мент, штам па, ру ко пис ма сти лом, др во, пе чат ни во сак 
Ди мен зи је: 50,5 х 69,5 cm; пе чат: преч ник 8,5 cm, де бљи на 2,6 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–14

5. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном зва њу ма ги стра фар ма ци је Јо зе фа Ша дла, 
апо те ка ра из Ма лог Иђо ша, из дао Ме ди цин ски фа кул тет Ма ђар ског 
уни вер зи те та Фран ца Јо зе фа у Се ге ди ну, 19. 03. 1929. го ди не.
Хар ти ја, плат но, штам па, ру ко пис ма сти лом, др во, пе чат ни во сак
Ди мен зи је: 50 х 72 cm; пе чат: преч ник 9 cm, де бљи на 1,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–15

6. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном зва њу ма ги стра фар ма ци је Јо ва на (Ива на) 
Мо др чи на, ро ђе ног у Кра ље ви ци, из дао Уни вер зи тет Фра ње Јо же фа, 
Фар ма це ут ског фа кул те та у За гре бу, 31. 07. 1911. го ди не.
Хар ти ја, штам па, ру ко пис ма сти лом, др во, пе чат ни во сак
Ди мен зи је: 50 х 66 cm; пе чат: преч ник 6,5 cm, де бљи на 2,7 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–20

7. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном ис пи ту за сти ца ње зва ња ма ги стра фар ма-
ци је Еми ли ја Јо зе фа Ко зја ка из Ши да, из дао Ме ди цин ски фа кул тет  
у Бе чу, 11. 05. 1888. го ди не.
Пер га мент, ви ше бој но ма сти ло, ру ко пис, др во, пе чат ни во сак, сви ле ни 
јем стве ник
Ди мен зи је: 58,5 х 45,5 cm; пе чат: преч ник 6 cm, де бљи на 1,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–235

Изложба „Човек и здравље“
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Кат. бр. 2 Кат. бр. 3

Кат. бр. 4
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8. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном ис пи ту за сти ца ње зва ња ма ги стра фар ма-
ци је Мар ти на Шта дле ра из Ма ђар ске, из дао Ме ди цин ски фа кул тет у 
Гра цу, 30. 10. 1879. го ди не. Пер га мент, штам па, ма сти ло, ру ко пис, др во, 
пе чат ни во сак, сви ле ни јем стве ник
Ди мен зи је: 36,5 х 51,5 cm; пе чат: преч ник 7 cm, де бљи на 3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1586

9. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном ис пи ту за сти ца ње зва ња ма ги стра фар ма-
ци је Озре на Сто ја но ви ћа из Вар ја ша, Кра ље ви на СХС, из да та на Ме ди-
цин ском фа кул те ту у Пра гу, 04. 04. 1924. го ди не.
Хар ти ја, штам па, ма сти ло, ру ко пис
Ди мен зи је: 52 х 72 cm; фу тр о ла: преч ник 5,5 cm, ви си на 56 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1591

10. ДИ ПЛО МА, о по ло же ном ис пи ту за сти ца ње зва ња ма ги стра фар ма-
ци је Бо ри сла ве Шу ма но вић из Ши да, сте че на на Фар ма це ут ском фа кул-
те ту у За гре бу, 28. 02. 1930. го ди не.
Хар ти ја, штам па, ма сти ло, ру ко пис, др во, пе чат ни во сак, сви ле ни јем-
стве ник
Ди мен зи је: 50 х 66 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1598

Изложба „Човек и здравље“



95

11. ГАР НИ ТУ РА МЕ ДИ ЦИН СКИХ ИН СТРУ МЕ НА ТА
Са сто ји се из 4 де ла: ку ти ја споља са доње и горње стра не об ло же на  
цр ном ко жом, а боч не стра не плат ном; из ну тра је дно та па ци ра но там но 
цр ве ним со мо том, са уду бље ним ле жи шти ма за не ке ин стру мен те. Уну-
тра шња стра на по клоп ца по ста вље на је цр ве ном са тен сви лом на ко јој је 
зла то тик сом ис пи сан про из во ђач. Дру ги део сте то скоп на рас кла па ње са 
до њим ши рим и гор њим ужим де лом. Тре ћи део, ме ди цин ски че кић са 
др шком од еб но ви не. Че твр ти део је пле си ме тар од сло но ва че и ме та ла. 
Ау тор: Evans Pi stor, Cas sel, Pa ris, Lon don.
Kожа, ме тал, сло но ва ча, ебoновина
Ди мен зи је ку ти је: 19,5 x 8,8 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве к.
МГНС, Инв. бр. ЗМ–386

12. МЕ ДИ ЦИН СКА КЛЕ ШТА
Уни вер зал на кле шта за ва ђе ње зу ба. Др шке ре љеф но укра ше не, хва таљ ке 
ис кри вље не. Ау тор: Ev gas, Pi stor.
Ме тал
Ди мен зи је: ду жи на 19 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
Ау тор: Ev gas, Pi stor
МГНС, Инв. бр. ЗМ–387

Јован Јовановић Змај
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13. МЕ ДИ ЦИН СКИ ИН СТРУ МЕНТ ПЕ АН
Пе ан-ме ди цин ски ин стру мент ко ји слу жи за при хва та ња ту фе ра, га зе и 
дру гог. Гор њи гео је ма ло по ви јен, а хва таљ ке су са уну тра шње стра не 
рец ка ве. Ау тор: Ga ray. S.
Ме тал
Ди мен зи је: ду жи на 16,3 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–388/1

14. МЕ ДИ ЦИН СКИ ИН СТРУ МЕНТ ТРО А КАР
Ин стру мент ко ји слу жи за пунк ти ра ње теч ност из тр бу шне ду пље. Ба-
ке лит на др шка ко ја се лоп та сто за вр ша ва, док на дру гом кра ју има ма њи 
лоп та сти део са сла ви ном, на ко ји се на ста вља ме тал ни за ши ље ни део. 
Ау тор: Le i ter in Wi en.
Ба ке лит и ме тал
Ди мен зи је: ду жи на 17 cm и 19 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–389/1 и Инв. бр. ЗМ–389/2

15. МЕ ДИ ЦИН СКА КЛЕ ШТА
„Ku gel zan ge“ – ме ди цин ска кле шта за ва ђе ње пу шча них зр на из те ла.  
Вр хо ви су про ши ре ни и за о бље ни.
Ме тал
Ди мен зи је: ду жи на:12,7 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–390

16. МЕ ДИ ЦИН СКИ ИН СТРУ МЕНТ
Вр ста ка ши ке за пре глед гр ла, са ви је на под углом од 90 сте пе ни, са  
про ши ре ним де лом за при ти ска ње је зи ка.
Ба ке лит
Ди мен зи је: ду жи на: 9 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–395



97

17. МЕ ДИ ЦИН СКИ ИН СТРУ МЕНТ – ШПА ТУ ЛА 
Ме тал на пљо сна та шпа ту ла са за о бље ним кра је ви ма од ко јих је је дан 
про се чен. Ау тор: Le i ter in Wi en.
Ме тал
Димензије: ду жи на 16 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–95

18. ХИ РУР ШКИ НОЖ – СКАЛ ПЕЛ
Хи рур шки нож, скал пел, цр на ба ке лит на др шка и че лич но по ви је но се чи-
во, ду жи не 20 cm. Дру ги нож ду жи не 16 cm. Ау тор: Le i ter in Wi en.
Ме тал и ба ке лит
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–398/1 и Инв. бр. ЗМ–398/6

19. МЕ ДИ ЦИН СКИ ИН СТРУ МЕНТ – ДИ ЛА ТА ТОР
Ди ла та то ри за отва ра ње ма те ри це. На јед ном кра ју бла го по ви јен, а на 
дру гом пло част са нат пи сом фир ме и ве ли чи мом 25. Дру ги ди ла та тор је 
ве ли чи не 30. Ау тор: Le i ter in Wi en.
Ме тал
Ди мен зи је: ду жи на: 32 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–403/3 и Инв. бр. ЗМ–403/4

20. МЕ ДИ ЦИН СКИ ИН СТРУ МЕНТ – УРО ЛО ШКИ 
ШПРИЦ
Шприц са ка ни лом, за пре ми не 10 ку би ка. Ме тал ни шприц са сре ди-
шњим де лом од ста кла, са на став ком за ка ни лу ко ја је при за вр шет ку по-
ви је на. Ау тор: Le i ter in Wi en.
Ме тал, ба ке лит, ста кло
Ди мен зи је: шприц ду жи не 10 cm, ка ни ла ду жи не 16 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–404 и Инв. бр. ЗМ–404/1
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21. МЕ ДИ ЦИН СКИ ИН СТРУ МЕНТ  
– ХИ РУР ШКА КУ КИ ЦА
Цр на ба ке лит на др шка, ме тал ни део са две ку ки це по ви је не. На ме та лу 
ути сну то „Brož“.
Ба ке лит и ме тал
Ди мен зи је: ду жи на 18 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–407

22. КОМ ПЛЕТ ХИ РУР ШКИХ ИГА ЛА
Пет хи рур шких ига ла раз ли чи тих ду жи на и об ли ка. Све су по ви је не при 
вр ху или це лом ду жи ном.
Ме тал
Ди мен зи је: ду жи на 5,2–3,6 cm
Да то ва ње: дру га по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–107

23. МЕ ДИ ЦИН СКА РУЧ НА ВА ГА
Ме ди цин ска ва га са два по лу лоп та ста та са, ко ја су са три ка на па ве за на 
за ме син га ну по лу гу. Не до ста је игла за ме ре ње те жи не. Ва га мо же ме ри-
ти до 300 g. 
Ка у чук, ме синг, ка нап
Ди мен зи је: та со ви: r–9,5 cm; по лу га: ви си на 15 cm, ши ри на 25 cm
Да то ва ње: друга по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–411

24. МЕ ДИ ЦИН СКИ ШПРИЦ
Ме тал ни шприц за пре ми не 10 ку би ка, са ста кле ним сре ди шњим де лом, 
на вр ху ши ри отвор, за спе ци јал ну на ме ну.
Mетал и ста кло
Ди мен зи је: ду жи на 7 cm
Да то ва ње: друга по ло ви на XIX ве ка
МГНС, Инв. бр. ЗМ–413
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25. Jo hann Popp, De Pe sti li ta te: Das ist, Von dem Ur sprung der Pe sti lentz und 
der sel ben eygen tlic hen Cur ... ei nem je den zu nutz in Truck ge ge ben durch  
Io an nem Pop pi um [Popp], Fran ckfurt a.M.: Au bri us & Schle ic hen 1625.
МГНС, МФ Б, Инв. бр.–914

26. IN DEX PRA E CIP VO RUM CA PI TUM HVIVS LI BRI,  
ко ју је са ста вио Hen ri cus Rant zo vi us (Hen rich von Rant zau)  
вој во да од Хол штај на
Исто риј ски ар хив Зре ња нин, Инв. бр. 1
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27. Kom men tar zum De utschen Arz ne i buch , Ber lin 1928. 
МГНС, Инв. бр. МФ Б–1176

28. Re vue des de ux mon des, Pa ris 1933. 
МГНС, Инв. бр. МФ Б–8

29. „Atlas der Al pen flo ra“, Wi en 1882. 
МГНС, Инв. бр. МФ Б–1261

30. „Na men Ver ze ic hnis zu An dre es Han da tlas“, Le ip zig, 1921. 
МГНС, Инв. бр. МФ Б–899

31. E. F. Gel lerts, „Mo ra lische Vor le sun gen“, Wi en, 1776. 
МГНС, Инв. бр. МФ Б–920
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32. „Ze itschrift des All ge me i nen Österreichischen Apot he ker-
Ve re i nes“, Wi en, 1893. 
МГНС, Инв. бр. МФ Б–1260

33. Jo an nis Bapt. Horváth, „Sum ma ri um Ele men to rum Physi cae“, 
Bu dae, 1798. 
МГНС, Инв. бр. МФ Б–917

34. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бо је но др во
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка и бра он бо је, са по клоп цем у 
об ли ку ка ло те са лоп ти цом на вр ху. Кар ту ша је вер ти кал ни сли ка ни рам 
овал ног об ли ка, де ко ра тив на, с ма шни цом на вр ху, осно ва – драп бо ја, 
текст црн, а по чет на сло ва цр ве на: „AMYGD.DULC.“ За те че на у апо те ци 
„Код злат ног ор ла“ у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 10 cm, ви си на 22 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–754
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35. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА 
Бо је но др во
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка и бра он бо је, са по клоп цем у 
об ли ку ка ло те са лоп ти цом на вр ху. Кар ту ша је вер ти кал ни сли ка ни рам 
овал ног об ли ка, де ко ра тив на, с ма шни цом на вр ху, осно ва – драп бо ја, 
текст црн, а по чет на сло ва цр ве на: „RE SIN LAC CAE“. За те че на у апо те-
ци „Код злат ног ор ла“ у Пе тр о ва ра ди ну.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 10 cm, ви си на 22 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–757

36. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бо је но др во
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка и бра он бо је, са по клоп цем у 
об ли ку ка ло те са лоп ти цом на вр ху. Кар ту ша је вер ти кал ни сли ка ни рам 
овал ног об ли ка, де ко ра тив на, с ма шни цом на вр ху, осно ва – драп бо ја, 
текст црн, а по чет на сло ва цр ве на: „PUH.ANA NIS.DEM .“  За те че на у 
апо те ци „Код злат ног ор ла“ у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 10 cm, ви си на 22 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–758

37. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бо је но др во
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка и бра он бо је, са про ши ре ном 
ба зом и ши рим за клоп цем. Кар ту ша је вер ти кал ни сли ка ни овал, бе лом 
ма сном бо јом, ои ви чен цр ве ном бо јом, текст црн:  
„LIG NI SAN TAL “ При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 9–10 cm, ви си на 20,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1198
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38. АПО ТЕ КА Р СКА СТОЈ НИ ЦА 
Бо је но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве, ваљ ка стог је об ли ка и бра он бо је, са по клоп цем у 
об ли ку по лу ка ло те са лоп ти цом на вр ху. Кар ту ша је вер ти кал ни сли ка ни 
рам овал ног об ли ка, де ко ра тив на, с ма шни цом на вр ху, дра пе ри јом до ле 
и фло рал ним и ли сна тим мо ти ви ма. Осно ва – драп бо ја, текст црн, а по-
чет на сло ва цр ве на: „PUL:AGAR:AT.“ За те че на у апо те ци „Код злат ног 
ор ла“ у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 8,3–8,5 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1267

39. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Све тло зе ле но ду ва но и вру ће об ли ко ва но ста кло, ру ком сли ка но, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве у об ли ку пе ха ра са сто пом. Кар ту ша је ру ком 
осли ка ни вер ти кал ни овал, де ко ра ти ван, са ма шни цом на вр ху, а око ло 
ло во ро во ли шће там но зе ле не бо је. Осно ва је драп бо ја, текст црн, а по-
чет на сло ва цр ве на: „LAP:CARD:B:“ При па да ла апо те ци мр. ф. Фер ди-
на на да Жи ге у Зе му ну.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 5,5–6,1 cm, ви си на 10 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1280

40. АПО ТЕ КА Р СКА СТОЈ НИ ЦА
Бо је но и сли ка но др во
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка и ма сли на сте бо је, са по клоп-
цем у об ли ку по лу ка ло те. Кар ту ша је ру ком сли ка на, вер ти кал ни пра во-
у га о ник там но ма сли на сте бо је, са про ши ре њи ма на угло ви ма, а на вр ху 
две укр ште не пал ми не гран чи це. Осно ва – драп бо ја, текст црн, а по чет-
на сло ва цр ве на: „PULV:SER PE NAR R.“ При па да ла апо те ци 
мр. ф. Фер ди на на да Жи ге у Зе му ну.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 6,7 cm, ви си на 14 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1468
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41. ПОР ЦЕ ЛАН СКИ ПИ СТИЛ
Пор це лан
Пи стил са две гла ве, дво стран, по сре ди ни из ву чен пр стен. При па дао 
ста рој апо те ци, па На род ном му зе ју у Пан че ву.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 3–5,3 cm, ду жи на 19,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1232

42. ПОР ЦЕ ЛАН СКИ АВАН
Пор це лан, бо ја
Аван са ши ро ким обо дом. На пред њој стра ни ава на, цр ном бо јом го ди-
не: „1914–1916“. На дну ути сну то: К. Кле стер ле, Че шка, 1916. год. При-
па дао Бол нич кој апо те ци Ме ди цин ског цен тра у Вр ба су.
Да ти ра ње: 1916. го ди на, Кле стер ле, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,3–15 cm ; ви си на 12,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1233

43. БРОН ЗА НИ АВАН
Ли ве на брон за
Ве ли ки аван за ту ца ње дро га у об ли ку обр ну тог зво на са 
две боч не ку гла сте др шке уса ђе не на уз диг ну то по сто ље. 
Око руч ки са обе стра не, као де ко ра ци ја, ути снут ромб. 
Око те ла ава на че ти ри де ко ра тив на ис пуп че ња и се дам 
ли ни ја. При па дао Вој ној апо те ци у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 15,8–22 cm, ви си на 24 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1505

44. АПО ТЕ КАР СКИ ТЕР МО МЕ ТАР
Др во, ста кло, ме синг, гво жђе
На др ве ној-хра сто вој из ре зба ре ној осно ви при чвр шћен 
је тер мо ме тар, при вр ху је ма ло огле да ло. По ред ста кле-
ног жи ви ног сту ба, це лом ви си ном при чвр шћен је ме-
син га ни ба жда ре ни део. На по ле ђи ни је цр ве ни во шта ни 
пе чат, са тек стом на ма ђар ском: UJ VI DEK, оста ло не чит-
ко. При па дао апо те ци „Гро син гер“, па апо те ци „Трг сло-
бо де“ у Но вом Са ду.
Ди мен зи је: ви си на 120 cm, ши ри на 24,5 cm, ста кло: ви-
си на 85 cm, ме синг: ви си на 83 cm, ши ри на 2 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1869
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45. ЛА БО РА ТО РИЈ СКА ПРЕ СА
Ли ве но гвожђе, лим
Ли ве ни део пре се је стан дард ни. На че три ри но жи це ко је се мо гу при-
чвр сти ти за под ло гу на ла зе се де сно и ле во др жа чи за пре су са руч ком за 
увр та ње. Си то и ле вак пре се за тинк ту ру су од ли ве ног гво жђа са  
др шком. При па да ла На род ној апо те ци у Но вом Ми ло ше ву.
Ди мен зи је: ви си на 45 cm, ши ри на 32 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1870

46. МЕ СИН ГА НИ АВАН
Ме синг
Ве ли ки аван за мр вље ње дро га у об ли ку обр ну тог зво на са две боч не др-
шке пра во у га о ног об ли ка. Као де ко ра ци ја, на до њем де лу ава на су две 
пр сте на сте ша ре. Исте ша ре су и на спољ ној стра ни дна, где је и ути снут 
број 12. При па дао апо те ци „Сај ми ште“ у Но вом Са ду.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 13,4–21,8 cm, ви си на 21,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1883

47. АПО ТЕ КАР СКА ВА ГА
Др во, пор цу лан, мер мер, бок сит, ме синг, никл
Та ра ва га за офи ци ну, са по пр сјем бо ги ње Ди ја не на вр ху, др ве не осно ве 
са че ти ри но ги це и две фи јо ке са пор цу лан ским руч ка ма, и мер мер ним 
по сто љем. При па да ла апо те ци „Све то зар Мар ко вић“ у Но вом Са ду.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка у Сред њој Евро пи
Ди мен зи је: 53 х 22 х 62 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1553

48. АПО ТЕ КАР СКА ВА ГА
Др во, мер мер, ме синг
Та ра ва га за офи ци ну, са пе ха ром на вр ху, др ве не осно ве са три фи јо ке 
са пор цу лан ским руч ка ма, и мер мер ним по сто љем. На сре ди ни са гор ње 
стра не је ме син га ни, де лом и хро ми ран стуб на пра во у га о ној осно ви, са 
че ти ри гла ве. На вр ху је фик си ран др жач те ра зи ја, на ко ме је мер на игла са 
мер ном ска лом од бе лог бок си та. При па да ла На род ној апо те ци у Бе че ју. 
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: ду жи на 66 cm, ши ри на 58 cm, ви си на 35,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1884
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49. АПО ТЕ КА Р СКА ВА ГА
Др во, ме синг, ка у чук
Ми ли грам ска ва га за апо те ку, са аре ти ра њем по мо ћу узи це, др ве не осно-
ве са јед ном фи јо ком са др ве ном руч ком. На сре ди ни по сто ља са гор ње 
стра не је ме син га ни ваљ ка сти стуб, а до ле ва љак за аре ти ра ње. На вр ху 
сту ба са јед не стра не је ме сто за узи цу, а са пред ње стра не је фик си ра но 
ме сто за др жач те ра зи ја, на ко ме ви се две по су де од ка у чу ка, од ко јих је 
јед на оште ће на. При па да ла На род ној апо те ци у Ши ду. 
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: ду жи на 29 cm, ши ри на 19 cm, ви си на 10,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1885

50. АПО ТЕ КАР СКА ВА ГА
Др во, ста кло, ме синг
Пре ци зна ва га но си во сти 50 г, у ста кле ном ор ма ри ћу са др ве ним ра-
мом, сме ше ним на че ти ри ме син га не но жи це. Уну тар ор ма ри ћа, ко јем 
се мо же по ди ћи пред ња стра на по мо ћу дуг ме та го ре де сно, на ла зи се на 
сре ди ни ме син га ни стуб са та со ви ма. По ред ње га су виј ци за на ви ја ње и 
мер на ска ла од бе лог бок си та. На вр ху сту ба је при чвр шће на мер на игла. 
При па да ла На род ној апо те ци у Но вом Кне жев цу. 
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: ду жи на 36,2 cm, ши ри на 38 cm, ви си на 19,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1886

51. АПО ТЕ КАР СКА ВА ГА
Ме синг
Сто на де ци мал на ва га са гво зде ном пло чом на вр ху. Ис под пло че на ла зи 
се по лу га са по мич ном ку гли цом – уте гом. На пред њој стра ни је окру-
гли тас. Ком плет на кон струк ци ја ва ге је на пра вље на од ли ве ног гво жђа. 
При па да ла На род ној апо те ци у Ср бо бра ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: ду жи на 23,5 cm, ши ри на 25,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1888



107

52. АПО ТЕ КА Р СКА СТОЈ НИ ЦА
Све тло зе ле но ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за пра шко ве, са вер ти кал ном пра во у га о ном кар ту шом бе ле 
бо је, ои ви че ном са три цр не ли ни је и црн текст: „MAGN.CI TRIC.“ На 
гр ли ћу спо ља цр ве ном бо јом број 5. При па да ла На род ној апо те ци у 
Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 7,5 х 5,7 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–566

53. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Све тло зе ле но ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за пра шко ве, са вер ти кал ном пра во у га о ном кар ту шом бе ле 
бо је, ои ви че ном са три цр не ли ни је и црн текст: „ RAD.SA LEP.“ На 
гр ли ћу спо ља цр ном бо јом број 6. Пу на је ле ка. При па да ла На род ној 
апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 7,5 х 5,7 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–567

54. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Све тло зе ле но ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за пра шко ве, са вер ти кал ном пра во у га о ном кар ту шом бе ле 
бо је, ои ви че ном са три цр не ли ни је и црн текст: „ANI SI STELL.“ На 
гр ли ћу спо ља цр ве ном бо јом број 23. При па да ла На род ној апо те ци у 
Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 7,5 х 5,7 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–568

55. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Све тло зе ле но ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за теч но сти, са осмо у га о ном хо ри зон тал ном кар ту шом бе ле 
бо је, ои ви че ном са де бе лом пла вом ли ни јом и црн текст:  
„VIN.CHI NAE“ На род на апо те ка у Па де ју.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: 7 х 6 cm, ви си на 16,2 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–919
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56. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Све тло зе ле но ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за теч но сти, са осмо у га о ном хо ри зон тал ном кар ту шом бе ле 
бо је, ои ви че ном са де бе лом пла вом ли ни јом и црн текст: „TINCT.CHI-
NAE CPS“ На род на апо те ка у Па де ју.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: 7 х 6 cm, ви си на 16,2 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–920

57. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Све тло пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за теч но сти, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку сед мо у га о ног 
штит ног по ља, ои ви че ном тан ком пла вом и де бе лом по зла ће ном ли ни-
јом и црн текст: „Aq.Cal cis“. При па да ла апо те ци „Код злат ног ор ла“  
мр. ф. Про да но ви ћа у Ср бо бра ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: 9,3 х 7,8 cm, ви си на 21,1 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1349

58. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за теч но сти, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку осмо у га о ног, на 
угло ви ма са се че ног пра во у га о ни ка, ои ви чен де бе лом пла вом и тан ко м 
злат ном ли ни јом и црн текст: „SPIR.CAMP HOR.“ При па да ла ста рој  
апо те ци у Ер де ви ку.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: 9,5 х 7,7 cm, ви си на 21,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1433

59. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом. Кар ту ша је об ли ка хо ри-
зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „Syr.Ci tri“. На дну ути сну то 1719 
1½. Ста ра апо те ка у Ср бо бра ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 7,5–8,5 cm, ви си на 14,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–953
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60. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом. Кар ту ша је об ли ка хо ри-
зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „Sem.sa ba dil lae“. На дну ути сну то 
1719 1½. Ста ра апо те ка у Ср бо бра ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 7,5–8,5 cm, ви си на 14,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–954

61. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом. Кар ту ша је об ли ка хо ри-
зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „Lyco pod“. На дну ути сну то 1719 
1½. На дну за клоп ца цр ном бо јом крат ко упут ство за упо тре бу. При па-
да ла ста рој апо те ци у Ср бо бра ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 7,5–8,5 cm, ви си на 14,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–955

62. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом. Кар ту ша је об ли ка хо ри-
зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „Alu me nust.“. На дну ути сну то 
1719 0. Ста ра апо те ка у Ср бо бра ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 11 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–956

63. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом. Кар ту ша је об ли ка хо ри-
зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „Ex tr.Ju gland“. На дну ути сну то 
1719 0. Ста ра апо те ка у Ср бо бра ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 11 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–958
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64. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка хо ри зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „Pulp.Pru nor.“ На 
обо ду цр ном бо јом број 27, на дну ути сну то 121 и 553 I. При па да ла ста-
рој апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 7,2 cm, ви си на 10,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–560

65. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка хо ри зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „ Ex tr.Sa bin.“  
На обо ду цр ном бо јом број 23, на дну ути сну то 55370. При па да ла ста рој  
апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 7,2 cm, ви си на 10,5 cm
МГНС,Инв. бр. МФ–561

66. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка хо ри зон тал ног ова ла од по зла те, текст црн: „Ex tr.Di gi tal.“ На 
обо ду цр ном бо јом број 8, на дну ути сну то I 18 =553=.  При па да ла  
ста рој апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 7,2 cm, ви си на 10,5 cm
Мгнс, Инв бр. МФ–562

67. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка раз у ђе ног грб ног по ља на чи јем вр ху је пе хар, ко ји на кра је ви ма 
ча ше има по јед ну змиј ску гла ву ко је се гле да ју. Све ура ђе но по зла том. 
Спо ља и уну тар по ља по че ти ри зе ле на гр ма са по јед ним пла вим цве том. 
Црн текст: „Oxymel sim plex“. На дну за клоп ца цр ном бо јом број 2.  
При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,5–10 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–998
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68. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка раз у ђе ног грб ног по ља на чи јем вр ху је пе хар, ко ји на кра је ви ма 
ча ше има по јед ну змиј ску гла ву ко је се гле да ју. Све ура ђе но по зла том. 
Спо ља и уну тар по ља по че ти ри зе ле на гр ма са по јед ним пла вим цве том. 
Црн текст: „Ro ob Ju ni pe ri“. На дну за клоп ца цр ном бо јом број 37.  
При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,5–10 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–999

69. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка раз у ђе ног грб ног по ља на чи јем вр ху је пе хар, ко ји на кра је ви ма 
ча ше има по јед ну змиј ску гла ву ко је се гле да ју. Све ура ђе но по зла том. 
Спо ља и уну тар по ља по че ти ри зе ле на гр ма са по јед ним пла вим цве том. 
Црн текст: „Un gu.sim plex“. На обо ду цр ном бо јом број 10. На дну ути-
сну то 750, 18. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,5 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1000

70. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка раз у ђе ног грб ног по ља на чи јем вр ху је пе хар, ко ји на кра је ви ма 
ча ше има по јед ну змиј ску гла ву ко је се гле да ју. Све ура ђе но по зла том. 
Спо ља и уну тар по ља по че ти ри зе ле на гр ма са по јед ним пла вим цве том. 
Црн текст: „Ro ob Sam buc“. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој 
Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,5 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1001
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71. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је 
об ли ка раз у ђе ног грб ног по ља на чи јем вр ху је пе хар, ко ји на кра је ви ма 
ча ше има по јед ну змиј ску гла ву ко је се гле да ју. Све ура ђе но по зла том. 
Спо ља и уну тар по ља по че ти ри зе ле на гр ма са по јед ним пла вим цве том. 
Црн текст: „Elect.len tiv.“ На обо ду цр ном бо јом број 9. На дну ути сну то 
200, 17. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,5 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1002

72. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је об-
ли ка раз у ђе ног грб ног по ља на чи јем вр ху је пе хар, ко ји на кра је ви ма ча ше 
има по јед ну змиј ску гла ву ко је се гле да ју. Све ура ђе но по зла том. Спо ља 
и уну тар по ља по че ти ри зе ле на гр ма са по јед ним пла вим цве том. Црн 
текст: „Mel cru dum“. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,5 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1003

73. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са рав ним за клоп цем. Кар ту ша је об-
ли ка раз у ђе ног грб ног по ља на чи јем вр ху је пе хар, ко ји на кра је ви ма ча ше 
има по јед ну змиј ску гла ву ко је се гле да ју. Све ура ђе но по зла том. Спо ља и 
уну тар по ља по че ти ри зе ле на гр ма са по јед ним пла вим цве том. Црн текст: 
„Ung.ro sa tum“. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
За кло пац ни је ори ги нал.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 9,5 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1004
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74. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за-
клоп цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да 
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша 
је вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:DUL CA=MER :“ На 
дну ути сну то 853 XIX При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1200

75. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за-
клоп цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да 
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша 
је вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:CAR DUI BE NED:“ На 
дну ути сну то 852 27. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1201

76. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за-
клоп цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да 
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша 
је вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:CA SCA=RILL:“ На дну 
ути сну то 853 23. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1202
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77. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за-
клоп цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да 
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша 
је вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:LAC TUC VIR:“ На дну 
ути сну то 852 5. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1203

78. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за клоп-
цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да по зла-
те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је вер-
ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:QU AS=SI AE“ На дну ути сну то 
859 2. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1204

79. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за клоп-
цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да по зла-
те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је вер-
ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:ACO NI=TI“ На дну ути сну то 
852 6. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1205

80. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за-
клоп цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да 
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је 
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вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:GEN TIA=NAE “  
На дну ути сну то 859 2. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1206

81. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и  
за клоп цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да  
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша  
је вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:CHE LI=DON “ На дну 
ути сну то 852 2. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 13 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1207

82. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за клоп-
цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да по зла те. 
На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је вер ти кал-
ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:AMAR:COMP:“ На дну ути сну то 849 
II. При па да ла апо те ци мр. ф. Ка њо ста ри ји у Бач ком Пе тров цу.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 12,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1208

83. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за-
клоп цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да 
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је 
вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:CIC HOR:HB:“ На дну ути-
сну то 847 15 5 и жу том бо јом број 10. При па да ла апо те ци мр. ф. Ка њо 
ста ри ји у Бач ком Пе тров цу.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 12,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1209
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84. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за клоп-
цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да по зла те. 
На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је вер ти кал-
ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:CO LOMB: “ На дну ути сну то 
851 6.6. При па да ла апо те ци мр. ф. Ка њо ста ри ји у Бач ком Пе тров цу.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 12,5 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–1210

85. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за клоп-
цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да по зла те. 
На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је вер ти кал-
ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:AN GE LIC:RA D:“ На дну ути сну то 
849 II. При па да ла апо те ци мр. ф. Ка њо ста ри ји у Бач ком Пе тров цу.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 12,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1211

86. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за клоп-
цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да  
по зла те. На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је 
вер ти кал ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:CHE LI=DON :“ На дну ути-
сну то 849 II. При па да ла апо те ци мр. ф. Ка њо ста ри ји у Бач ком Пе тров цу.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 12,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1212
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87. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Инв. бр. МФ–1213
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са ба зом као ан тич ки стуб и за клоп-
цем у ви ду по лу ка ло те са по зла ће ном ку гли цом на вр ху и два ре да по зла те. 
На ба зи, дну и вр ху ваљ ка по јед на по зла ће на ли ни ја. Кар ту ша је вер ти кал-
ни по зла ће ни овал, црн текст: „EXT:CU BEB: “ На дну ути снут број 6. 
При па да ла апо те ци мр. ф. Ка њо ста ри ји у Бач ком Пе тров цу.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ај хвалд
Ди мен зи је: преч ник 6,5 cm, ви си на 12,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1213

88. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом, по кло пац са бла гим ис-
пуп че њем. На ру бу по клоп ца и обо ду стој ни це и сто пе де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је бе ле бо је у об ли ку осмо у га о ног штит ног по ља, ои ви че ном 
тан ком цр ном  и де бе лом по зла ће ном ли ни јом и црн текст:  
„UNG.SUL FU RAT.NI GR.“ При па да ла ста рој апо те ци у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 10–10,7 cm, ви си на 17,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–738

89. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом, по кло пац са бла гим ис-
пуп че њем. На ру бу по клоп ца и обо ду стој ни це и сто пе де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је бе ле бо је у об ли ку осмо у га о ног штит ног по ља, ои ви че ном 
тан ком цр ном  и де бе лом по зла ће ном ли ни јом и црн текст:  
„UNG.HYDRARG.RU BR.“ При па да ла ста рој апо те ци у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 10–10,7 cm, ви си на 17,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–739
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90. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом, са та ла са стим по клоп цем. 
Кар ту ша је де се то у га о но штит но по ље, ои ви че на де бе лом пла вом ли ни јом 
и црн текст: „VA SO GEN.“ При па да ла ста рој апо те ци у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 8,7–10 cm, ви си на 17 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–741

91. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом, са та ла са стим по клоп цем. 
Кар ту ша је де се то у га о но штит но по ље, ои ви че на де бе лом пла вом ли ни-
јом и црн текст: „UNG.SA BA DILL.“ При па да ла ста рој апо те ци у Пе тро-
ва ра ди ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 8,7–10 cm, ви си на 17 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–742

92. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом, са та ла са стим по клоп цем. 
Кар ту ша је де се то у га о но штит но по ље, ои ви че на де бе лом пла вом ли ни-
јом и црн текст: „UNG.BA SI LIC.“ На дну ути сну то 38 170. При па да ла 
ста рој апо те ци у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 8,7–10 cm, ви си на 17 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–743

93. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом, са та ла са стим по клоп цем. 
Кар ту ша је де се то у га о но штит но по ље, ои ви че на де бе лом пла вом ли ни-
јом и црн текст: „UNG.CI TRIN.“ На дну ути сну то 38 170. При па да ла 
ста рој апо те ци у Пе тро ва ра ди ну.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 8,7–10 cm, ви си на 17 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–744
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94. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом, са та ла са стим по клоп цем. 
Кар ту ша је си во-бе ла, ве о ма де ко ра тив на, ре љеф на дра пе ри ја и црн 
текст: „GLOB.CAMP HOR.“ На дну ути снут број 170. При па да ла апо те-
ци Па чу у Апа ти ну.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 8,7–9,7 cm, ви си на 17 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1055

95. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ли ве но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са овал ном по зла ће ном кар ту шом и по зла ће ним 
сло ви ма: „CU PR:SUL FUR:“ При па да ла ста рој апо те ци у Зе му ну.
Да ти ра ње: 1870–1900. го ди не, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 5,2 х 4 cm, ви си на 10,5 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–247

96. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за теч но сти, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку ше сто у га о ног 
штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и црн текст: 
„ACID:ACE TIC:BIS DIL:“ На дну угре бан број 5. При па да ла ста рој апо те-
ци у Сон ти.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 10,5 х 8,2 cm, ви си на 22,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–389

97. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за теч но сти, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку ше сто у га о ног 
штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и црн текст: 
„OL:SE SA MI.“ На дну угре бан број 11. При па да ла ста рој апо те ци  
у Сон ти.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 10,5 х 8,2 cm, ви си на 22,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–390
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98. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за теч но сти, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку ше сто у га о ног штит-
ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и црн текст: „SPIR:VI-
NI GALL:“ На дну угре бан број 12. При па да ла ста рој апо те ци у Сон ти.
Да ти ра ње: по че так XX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 10,5 х 8,2 cm, ви си на 22,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–391

99. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за теч но сти, са исли ка ном ве о ма де ко ра тив ном цвет ном кар ту-
шом и тек стом од бе ле пе че не емајл бо је. Текст: „SPIR:MENTH:CRISP:“ 
На по ле ђи ни гр ли ћа бо јом број 40. При па да ла ста рој апо те ци у Вр ба су.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 10,5 х 8,5 cm, ви си на 24 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–451

100. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, пе че на емајл бо ја
Стој ни ца за теч но сти, са исли ка ном ве о ма де ко ра тив ном цвет ном кар ту-
шом и тек стом од бе ле пе че не емајл бо је. Текст: „SPIR:CAR VI“ На по ле-
ђи ни гр ли ћа бо јом број 28. При па да ла ста рој апо те ци у Вр ба су.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 10,5 х 8,5 cm, ви си на 24 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–452

101. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за теч но сти, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку осмо у га о ног 
штит ног по ља, ои ви че ном тан ком пла вом  и де бе лом по зла ће ном ли ни-
јом и црн текст: „TINCT: AR NI CAE“. На гр ли ћу спо ља жу том бо јом 
број 15. При па да ла ста рој апо те ци у Бач ком Гра ди шту.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 9,5 х 8 cm, ви си на 22,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–513
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102. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за теч но сти, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку осмо у га о ног 
штит ног по ља, ои ви че ном тан ком пла вом  и де бе лом по зла ће ном ли-
ни јом и црн текст: „AQUA CAR BO LA TA 2%“. На гр ли ћу спо ља жу том 
бо јом број 5. При па да ла ста рој апо те ци у Бач ком Гра ди шту.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 9,5 х 8 cm, ви си на 22,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–514

103. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ко бал тпла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку осмо у га о ног 
штит ног по ља, ои ви че ном тан ком пла вом  и де бе лом по зла ће ном ли-
ни јом и црн текст: „RE SIN: JA LA PAE“. На гр ли ћу спо ља жу том бо јом 
број 88. При па да ла ста рој апо те ци у Бач ком Гра ди шту.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: 5,7 х 5,4 cm, ви си на 12,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–517

104. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но не про зир но ду ва но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са овал ном по зла ће ном кар ту шом и по зла ће ним 
сло ви ма: „Fi li cin.“ При па да ла ста рој апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник: 3,7–4 cm, ви си на 8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–573

105. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но не про зир но ду ва но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са овал ном по зла ће ном кар ту шом и по зла ће ним 
сло ви ма: „Merc: Ni tros:“ При па да ла ста рој апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник: 3,7–4 cm, ви си на 8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–574
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106. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но не про зир но ду ва но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са овал ном по зла ће ном кар ту шом и по зла ће ним 
сло ви ма: „Ex tr: Ci cut:pulv:“ При па да ла ста рој апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник: 3,7–4 cm, ви си на 8 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–576

107. АПО ТЕ КА Р СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но не про зир но ду ва но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са овал ном по зла ће ном кар ту шом и по зла ће ним 
сло ви ма: „Aur:Mur: Na tr:“ При па да ла ста рој апо те ци у Бе лој Цр кви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник: 3,7–4 cm, ви си на 8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–577

108. АПО ТЕ КА Р СКА СТОЈ НИ ЦА
Маг не зи ју мо во бра он-цр но ду ва но и ка лу пи ра но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са по зла ће ном кар ту шом у об ли ку пе то у га о ног 
штит ног по ља, на чи јем је вр ху фло рал на де ко ра тив на ком по зи ци ја. Текст 
по зла та: „CA STOR:MOSCHCO VIT:“ За пу шач бру шен. На дну, цр ве ном 
бо јом број 20. Из збир ке др. ф. Ан дри је Мир ко ви ћа из Но вог Са да.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 8,5–8,2 cm, ви си на16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–837

109. АПО ТЕ КА Р СКА СТОЈ НИ ЦА
Маг не зи ју мо во бра он-цр но ду ва но и ка лу пи ра но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са по зла ће ном кар ту шом у об ли ку пе то у га о ног 
штит ног по ља, на чи јем је вр ху фло рал на де ко ра тив на ком по зи ци ја. 
Текст по зла та: „ CHI NIN.TA NIC. “ На дну, цр ве ном бо јом број 22. 
Из збир ке др. ф. Ан дри је Мир ко ви ћа из Но вог Са да.
Да ти ра ње: пр ва по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 8,5–8,2 cm, ви си на 16,5 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–838
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110. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но-пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку че тво ро у га о ног 
из ду же ног штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и 
црн текст: „CALC:PHOSP HOR“. Има хе ми ка ли ја. На дну цр ве ном бо-
јом број 9. При па да ла пр вој шид ској апо те ци мр. ф. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 4,7–5,5 cm, ви си на 9,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1252

111. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но-пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку че тво ро у га о ног 
из ду же ног штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и 
црн текст: „ZINC:ACET:“. Има хе ми ка ли ја. На дну цр ве ном бо јом број 
11. При па да ла пр вој шид ској апо те ци мр. ф. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 4,7–5,5 cm, ви си на 9,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1253

112. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но-пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку че тво ро у га о ног 
из ду же ног штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и 
црн текст: „NA TR:THI O SULF:“. Има хе ми ка ли ја. На дну цр ве ном бо јом 
број 10. При па да ла пр вој шид ској апо те ци мр. ф. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 4,7–5,5 cm, ви си на 9,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1254
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113. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но-пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку че тво ро у га о ног 
из ду же ног штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и 
црн текст: „SA PO ME DI CIN:“ Има хе ми ка ли ја. При па да ла пр вој шид-
ској апо те ци мр. ф. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 4 cm, ви си на 9,2 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1255

114. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но-пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку че тво ро у га о ног 
из ду же ног штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и 
црн текст: „OXYDUL:STIB:HYDR AUR:“ Има хе ми ка ли ја. При па да ла пр-
вој шид ској апо те ци мр. ф. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 4 cm, ви си на 9,2 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1256

115. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Цр но-пла во ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло,  
пе че на емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом бе ле бо је у об ли ку че тво ро у га о ног 
из ду же ног штит ног по ља, ои ви че ном де бе лом по зла ће ном ли ни јом и 
црн текст: „ACE TAS PLUM BI SICC:“ Има хе ми ка ли ја. На дну пла вом 
бо јом број 22. При па да ла пр вој шид ској апо те ци мр. ф. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 4 cm, ви си на 9,2 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1257

116. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом. За кло пац је по лу ка ло та са 
јед ним ру бом. Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма 
од тан ке зе ле не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „YCHTYOL“. 
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При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 10,2–10,7 cm, ви си на 18 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1005

117. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом. За кло пац је по лу ка ло та са 
јед ним ру бом. Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма 
од тан ке зе ле не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „VA SEL.FLAV.“ 
На дну ути снут број 500. Апо те ка „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 10,2–10,7 cm, ви си на 18 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1006

118. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. По 
ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. Кар ту ша 
је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе ле не ли ни је, 
око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „SYR:KER ME SIN:“ На дну зла том број 5 
и ути сну то: 1719 2. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 9–10 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1008

119. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе ле-
не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „AXUN GIA LE PO RIS“ На 
дну цр ном бо јом број 2 и ути сну то: 1719 2. При па да ла апо те ци  
„29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 9–10 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1009
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120. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе ле-
не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „SYR:MO RO RUM“ На дну 
цр ном бо јом број 35 и ути сну то: 1719 2. При па да ла апо те ци „29. но вем-
бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 9–10 cm, ви си на 16,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1010

121. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе-
ле не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „EX TR:CHI NAE“ На дну 
за клоп ца цр ном бо јом број 45. На дну цр ном бо јом број 45  и ути сну то: 
1719 0. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 10,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1011

122. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе-
ле не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „OL:GE RA NII“ На дну 
за клоп ца цр ном бо јом број 29. На дну цр ном бо јом број 14  и ути сну то: 
1719 0. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 10,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1012
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123. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе-
ле не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „OL:CRO TO NIS“ На дну 
за клоп ца цр ном бо јом број 60. На дну цр ном бо јом број 66  и ути сну то: 
1719 0. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 10,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1013

124. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе ле-
не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „ELECT:ARO MA TIC:“ На 
дну за клоп ца цр ном бо јом број 65. На дну цр ном бо јом број 1  и ути сну-
то: 1719 0. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 10,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1014

125. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе ле-
не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „OL:CAR VI MIXT:“ На дну 
за клоп ца цр ном бо јом број 52. На дну цр ном бо јом број 8  и ути сну то: 
1719 0. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 10,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1015
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126. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја, по зла та
Стој ни ца за ма сти у об ли ку пе ха ра са сто пом са та ла са стим за клоп цем. 
По ру бо ви ма за клоп ца и сто пе тан ка зе ле на ли ни ја и де бе ла по зла та. 
Кар ту ша је хо ри зон тал ни овал са че ти ри угла на бо ко ви ма од тан ке зе ле-
не ли ни је, око ло де бе ла по зла та. Црн текст: „+EX TR:HYOS CYAM :“ На 
дну за клоп ца цр ном бо јом број 32. На дну цр ном бо јом број 26 и ути сну-
то: 1719 0. При па да ла апо те ци „29. но вем бар“ у Ста рој Па зо ви.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка, Ел бо ген
Ди мен зи је: преч ник 6–7 cm, ви си на 10,8 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1016

127. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе-
ле пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „STIB.OXYDAT. “ 
При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник: 5,5 cm, ви си на 9,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–857

128. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „PYRA MID.SA LIC.“ На  
гр ли ћу спо ља жу том бо јом број 5. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: 4 х 3,8 cm, ви си на 10 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1187

129. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „SAL:ACE TOS “ На 
за пу ша чу цр ном бо јом број 161. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 4,3 cm, ви си на 7,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1188
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130. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „OL:NU CIS PRE SI“.  
При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1189

131. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „DI O GRI:PRE PAR: “. 
При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1190

132. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе-
ле пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „AET HI OP:MI NE RAL: 

“. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1191

133. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „NU:MOSCH: “. 
При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1192
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134. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „RO TUL:MENTH:PIP:“. 
При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm ; ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1193

135. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „CARB:FE RI “. При па-
да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1194

136. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „GRA FIT:ELU TRI: “. 
При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1195

137. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног ова ла од бе ле 
пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „PULV:BE LA DON: “. 
При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1196
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138. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Бе бој но, ду ва но, ка лу пи ра но и бру ше но ста кло, по зла та
Стој ни ца за пра шко ве, са кар ту шом у об ли ку вер ти кал ног  
ова ла од бе ле пе че не емајл бо је, око ло по зла та, црн текст: „SA PO 
ME DI CIN: “. При па да ла ста рој апо те ци у Оџа ци ма.
Да ти ра ње: по ло ви на XIX ве ка, Че шка
Ди мен зи је: преч ник 6 cm, ви си на 11,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1197

139. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп-
цем у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва 
ли ни ја, као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту-
ша је хо ри зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „EXT:CHIN:FUS:“ На 
уну тра шњој стра ни за клоп ца и на обо ду цр ном бо јом број 38, на дну 
број 2 и ути сну то I.  При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 9,4 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–888

140. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп-
цем у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва 
ли ни ја, као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту-
ша је хо ри зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „EXT:CI NAE.“ На уну-
тра шњој стра ни за клоп ца цр ном бо јом број 24, на обо ду 46, а на дну 
број 2 и ути сну то Y.  При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 9,4 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–889
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141. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем 
у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, 
као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо ри-
зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „EXT:CIC HO REI.“ На уну тра шњој 
стра ни за клоп ца цр ном бо јом број 10, на обо ду 25, а на дну број 2 и ути-
сну то I.  При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 9,4 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–890

142. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем 
у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, 
као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо ри-
зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „PULV:EXT:DI GI TAL:“ На уну тра-
шњој стра ни за клоп ца цр ном бо јом број 48, на обо ду 49, а на дну број 2 
и ути сну то Y.  При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 9,4 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–891

143. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем 
у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, 
као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо ри-
зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „EXT:DUL CAM:“ На уну тра шњој 
стра ни за клоп ца и на обо ду цр ном бо јом  број 30, на дну број 2. При па-
да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 9,4 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–892
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144. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем 
у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, 
као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо ри-
зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „TE REB:VE NET:“ На уну тра шњој 
стра ни за клоп ца цр ном бо јом број 9, на обо ду 49, а на дну број 2 и ути-
сну то I.  При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 9,5–10 cm, ви си на 15,6 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–893

145. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем 
у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, 
као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо-
ри зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „UNG:SA BAD:“ На уну тра шњој 
стра ни за клоп ца цр ном бо јом број 13, на обо ду 1, а на дну број 2 и ути-
сну то I.  При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
До бро очу ва на.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 9,5–10 cm, ви си на 15,6 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–894

146. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем 
у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, 
као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо ри-
зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „SA PO VI RI DIS“ На уну тра шњој 
стра ни за клоп ца и на обо ду цр ном бо јом број 60, на дну број 2 и ути сну-
то I.  При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 9,5–10 cm, ви си на 15,6 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–895
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Изложба  
„Човек и здравље“
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147. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем у 
об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, као 
и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо ри зон-
тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „UNG:BA SI LIC:“ На обо ду цр ном бо јом 
број 29, на дну број 2. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 9,5–10 cm, ви си на 15,6 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–896

148. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Пор це лан, емајл бо ја
Стој ни ца за ма сти ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом и за клоп цем 
у об ли ку за рав ње не по лу ка ло те. При дну и при вр ху тан ка пла ва ли ни ја, 
као и на вр ху за клоп ца, а на обо ду де бе ла пла ва ли ни ја. Кар ту ша је хо ри-
зон тал ни овал пла ве бо је, текст црн: „OL:CAR BO LIS:3%“ На дну број 
15. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Не мач ка, Фолк штет
Ди мен зи је: преч ник 9,5–10 cm, ви си на 15,6 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–897

149. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV:FO E NI CU LI.“ При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm 
МГНС, Инв. бр. МФ–898

150. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„SEM.PE O NI AE“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–899
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151. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.HE MA TID“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–900

152. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PUL.CO LOM BO“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–901

153. АПО ТЕ КА Р СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„SANGV.DRA CON“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–903

154. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.GU MI.GU TI“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–904
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155. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.TRA GANT“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–905

156. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.ALU MIN.UST “. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–907

157. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.IRE OS.FL.“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–908

158. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.CAR BON.PR.“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–909
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159. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PLUMB.CAR BO NIT“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–910

160. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.CON CHAE“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,5 cm, ви си на 15 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–910

161. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.G.GVA JAC“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1033

162. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PLUMB.OXYDAT“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1037
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163. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.RA TAN HI AE“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1038

164. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.AN GE LI CAE“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1039

165. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.SAL VI AE“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1041

166. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.G.ASAE F.“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1042
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167. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн:  
„NI HIL.AL B.“ При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1043

168. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн:  
„RE SIN.MIR HAE“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1044

169. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.KA LI.BI COT“. При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1045

170. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.SE CAL.CO R.“ При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1046
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171. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло пац 
на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: „PULV.
CAN CROR.LAP .“ При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1047

172. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. За кло-
пац на вр ху има ис трак сло ва на два кру га. Ла ки ра но др во, текст црн: 
„PULV.JA LA PAE“ При па да ла ста рој апо те ци у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1048

173. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. Ла ки-
ра но др во, текст црн: „PULV.QU ER CUS“ При па да ла ста рој апо те ци у 
Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1049

174. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом.  
Ла ки ра но др во, текст црн: „PULV.SAC HAR.“ При па да ла ста рој апо те ци 
у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1051
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175. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за пра шко ве ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. Ла ки ра-
но др во, текст црн: „PULV.SA BA DIL.“ При па да ла ста рој апо те ци  
у Но вом Кне жев цу.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,3 cm, ви си на 14,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1052

176. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка, са про ши ре ном ба зом. Кар ту ша је 
ои ви че на тан ком и де бе лом цр ном ли ни јом, текст црн: „ASA.FO E TID.“ 
Има дро ге. При па да ла ста рој апо те ци у Ер де ви ку.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 8–8,2 cm, ви си на 15,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1248

177. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка, са про ши ре ном ба зом. Кар ту ша је 
ои ви че на тан ком и де бе лом цр ном ли ни јом, текст црн: „FLOR.CHAM.
ROM.“ Има дро ге. При па да ла ста рој апо те ци у Ер де ви ку.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 8–8,2 cm, ви си на 15,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1249

178. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка, са пр о ши ре ном ба зом.  
Кар ту ша је ои ви че на тан ком и де бе лом цр ном ли ни јом, текст црн:  
„SEM.MYRI STIC.“ Има дро ге. При па да ла ста рој апо те ци у Ер де ви ку.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 8–8,2 cm, ви си на 15,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1250
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179. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка, са пр о ши ре ном ба зом. Кар ту-
ша је ои ви че на тан ком и де бе лом цр ном ли ни јом, текст црн: „RAD.
HYDRAST.CAN.“ Има дро ге. При па да ла ста рој апо те ци у Ер де ви ку.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 8–8,2 cm, ви си на 15,3 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1251

180. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка са пр о ши ре ном ба зом. Текст црн: 
„LAC CA FLO RENT:“ При па да ла пр вој шид ској апо те ци мр. ф. М. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,8 cm, ви си на 17,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1261

181. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка са пр о ши ре ном ба зом. Текст црн: 
„CAR BO TI LI AE“ При па да ла пр вој шид ској апо те ци мр. ф. М. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,8 cm, ви си на 17,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1263

182. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка са пр о ши ре ном ба зом. Текст црн: 
„RA SUR COR NU CERV:“ При па да ла пр вој шид ској апо те ци  
мр. ф. М. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7,8 cm, ви си на 17,5 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1263



145

183. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка са пр о ши ре ном ба зом. Текст црн: 
„PULV:GU MI:GUTT:“ При па да ла пр вој шид ској апо те ци  
мр. ф. М. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,6 cm, ви си на 16 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1264

184. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка са пр о ши ре ном ба зом. Текст црн: 
„PULV:CHI NAE FUSC:“ При па да ла пр вој шид ској апо те ци мр. ф. М. 
Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,6 cm, ви си на 16 cm
МГНС, Инв. бр. МФ-1265

185. АПО ТЕ КАР СКА СТОЈ НИ ЦА
Ла ки ра но др во, бо ја
Стој ни ца за дро ге ваљ ка стог об ли ка са про ши ре ном ба зом. Текст црн: 
„PULV:AN TI MON:CRUD:“ Има дро ге. При па да ла пр вој шид ској апо-
те ци мр. ф. М. Ко зја ка.
Да ти ра ње: крај XIX ве ка, Сред ња Евро па
Ди мен зи је: преч ник 7–7,6 cm, ви си на 16 cm
МГНС, Инв. бр. МФ–1266



146



147

Литература

1. Bennion, Elisabeth, Stari medicinaski instrumenti, Beograd 1980.

2. Буловић, Гордана, Историја настанка Збирке фармације у Музеју града 
Новог Сада Годишњак МГНС, бр. 3-4/2007-2008, Нови Сад 2008.

3. Буловић, Гордана, Дипломе из збирке фармације у Музеју града Новог 
Сада, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 4, Нови Сад 2010.

4. Буловић, Гордана, Апотека Код златног орла у Петроварадину, Рад музеја 
Војводине 52/2010, Нови Сад 2010.

5. Буловић, Гордана, Стручна библиотека и фармацеутски екслибрис у Збирци 
фармације у Музеју града Новог Сада, Годишњак Музеја града Новог Сада 
5-6/2009-2010, Нови Сад 2012.

6. Višić, M., Medicinski priručnik na latinskom jeziku iz 1573. godine, Acta historica 
medicinae pharmaciae veterinae, anno XV, 2, MCMLXXV, Beograd 1975.

7. Vučetić, Ž., Prilog poznavanju kuge u Bačkoj u XVIII veku, Acta historica 
medicinae pharmaciae veterinae, anno XVI, 1, MCMLXXVI, Beograd 1976.

8. Гирић, Милорад, Мокрин, некропола раног бронзаног доба, Београд 1971.

9. Глумац, Мирјана, Антички Космај, Београд 2009.

10. Јовановић, Александар, Неки аспекти проблема скупног налаза скулптура  
са Медијане код Ниша, Старинар, књига XXIV–XXV/1973–1974, 
Београд 1975.

11. Јовановић, Александар, Римске некрополе на територији Југославије, 
Београд 1984.



148

12. Jugović, Vlado, Nekadašnji gosti stare petrovaradinske (Schamsove) ljekarne, 
Apotekarski vjesnik, br.16, Zagreb 1939.

13. Катић, Реља, На ком се месту налазила Дечанска болница, Acta historica 
medicinae pharmaciae veterinae, anno I, бр. 2, MCMLXI, Beograd 1961.

14. Катић, Реља, Преглед историјског развоја српске средњовековне научне 
медицине, У: 700 година медицине у Срба, зборник радова и каталог изложбе, 
Галерија Српске академије наука и уметности, Београд 1971.

15. Катић, Реља, О лекарима код Срба у средњем веку,У: 700 година медицине у 
Срба, зборник радова и каталог изложбе, Галерија Српске академије наука и 
уметности, Београд 1971.

16. Катић, Реља, Српска медицина од IX до XIX века, Београд 1967.

17. Кораћ, Миомир, Medicus et chirurgus oculariusиз Виминацијума, Старинар, 
књига XXXVII, 1986, Београд 1986.

18. Крунић, Славица, Римски медицински и фармацеутски инструменти из 
Сингидунума и околине, каталог изложбе, Музеј града Београда, 
Београд 1992.

19. Крунић, Славица, Римски медицински, фармацеутски и козметички 
инструменти на територији Горње Мезије, докторска теза, Филозофски 
факултет, Београд 2000.

20. Medović, Predrag, Praistorija na tlu Vojvodine, Novi Sad 2001.

21. Mihajlov, Milena, Upotreba bilja u narodnoj medicini i farmaciji fruškogoraca 
prema radovima Jovana Tucakova, Acta historica medicinae pharmaciae veterinae, 
anno XIX, бр. 2, MCMLXXIX, Beograd, 1979.

22. Mikić, Živko, Trepanacija, U: Arheološki leksikon, preistorija Evrope, Afrike i 
Bliskog Istoka, grčka, etrurska i rimska civilizacija, Beograd 1997.

23. Миловановић, Душан, Уметничка обрада неплеменитих метала на тлу 
Србије од позне антике до1690. године, Београд 1985.

24. Mirković, Andrija, „Materia medica“ Dioskorida – Ruelliov latinski prevod 
iz 1547. godine, Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae, anno II, бр. 2, 
Beograd 1962.

25. Мирковић, Андрија, Фармација у Срему од 1750. до 1850. године, докторска 
дисертација, Фармацеутски факултет Београд 1960.



149

26. Miškov, Dušan, Lavoslav Glesinger, Povijest medicine, Zagreb 1978,  
Acta historica medicinae pharmaciae veterinae, anno XV, 2, MCMLXXV, 
Beograd 1975.

27. Свети Сава, Студенички типик, Београд 1994. (приредио Т. Јовановић)

28. Спасић-Ђурић, Драгана, Виминацијум главни град римске провинције Горње 
Мезије, Пожаревац 2002.

29. Туцаков Јован, Лековито биље Фрушке Горе, Монографије Фрушке горе III, 
Нови Сад 1978.

30. Ćorović, Vladimir, Leshopitauxen Serbiean Moyen–Age, Медицински преглед 
XIII, Нови Сад 1938.

31. Cermanović, Aleksandrina, Srejović, Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne 
Evrope, Beograd 1996.



Изложба „Човек и здравље“



151

Садржај

Пра и сто риј ски ме ди цин ски ин стру мен ти и при бор у Ср би ји   |   7
Каталог   |   13

Антика   |   21
Каталог   |   27

Средњи век   |   61
Каталог   |   65

Апотеке   |   73
Списак новосадских апотека   |   78
Петроварадин?   |   81
Екслибриси   |   85
„Југодент“ (1944–2013)   |   87
Каталог   |   91

Литература   |   147



CIP - Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад

615.473.2(497.11)(091)(083.824)

БУЛОВИЋ, Гордана
   Човек и здравље : каталог / аутори изложбе и каталога Гордана Буловић, Радован Бунарџић ; [фотографије Феђа 
Киселички, Небојша Милијашевић]. – Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2014 (Београд : Службени гласник). – 
151 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-7637-085-6

1. Бунарџић, Радован [аутор] [аутор изложбе] a) Медицински инструменти – Историја – Србија – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 293434631





Музеј града 
Новог Сада

City museum 
of novi sad

Човек и зравље

Ч
ов

ек
 и

 з
ра

вљ
е

каталог

Музеј града 
Новог Сада

City museum 
of novi sad




