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U V O D

Poznavanje povijesti vlastite struke čini nas bogatijima, a povijest ljekarništva u Hrvatskoj 
iznimno je bogate i duge tradicije. Namjera nam je potaknuti sve one koji zastanu pročitati 
naslove knjiga, da zakorače u tajanstven svijet nekadašnjih ljekarnika i njihovih ljekarnica i 
otisnu se u uzbudljiv ljekarnički vremeplov unutar samih knjiga.

Izložba je zamišljena kao vremenski slijed razvoja hrvatskoga ljekarništva. Prate ga prikazi 
knjiga iz pera naših bivših i sadašnjih nastavnika Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu, bilo kao autora ili suautora, koji su na papiru utisnuli pečat o sačuvanoj 
ljekarničkoj baštini za budućnost.

Prva cjelina predstavlja knjige o povijesti hrvatskoga ljekarništva kojeg pisane tragove nala-
zimo u ljekarušama, narodnoj medicini i alkemiji, a otvaranje prvih javnih ljekarni i stru-
kovnih udruženja pratimo u tekstovima o zagrebačkom i splitskom ljekarništvu. Osnutkom 
Farmaceutskog učevnog tečaja na Sveučilištu u Zagrebu godine 1882. započinje razdoblje 
hrvatske sveučilišne farmacije koja je nezamisliva bez njezinih utemeljitelja Gustava Jane-
čeka i Julija Domca. Njihovo je znanstveno-stručno djelo, prva izvorna hrvatska farmako-
peja pod naslovom Hrvatsko-slavonski ljekopis iz 1901., predstavljeno u cijelosti. Druga cjelina 
uvodi studente u današnju farmaciju oslanjajući se na povijest ljekarništva i povijest najvaž-
nije knjige za farmaceuta – farmakopeje. Povijesni prikaz farmacije zanimljivo je oslikan u 
knjigama koje pokazuju tu priču putem kalendara i numizmatike.

Izrađen je elektronički katalog koji upotpunjuju i slikovni detalji iz knjiga o najznačajnijim 
osobama, zapisima i događanjima iz hrvatskoga ljekarništva te nekim farmaceutskim zani-
mljivostima.  (dostupan na: https://bib.irb.hr/datoteka/928439.O_povijesti_ljekarnistva.pdf)

Veselit će nas spoznaja da nekog posjetitelja ova izložba potakne na listanje vrijedne literature 
o našoj ljekarničkoj prošlosti koja nas ispunjava ponosom.
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Z A H V A L A  S P O N Z O R I M A

Dragica Radin, mag. pharm. (Ljekarne Radin, Šibenik), Nada Dogan, mag. dizajna, Zagreb
Mara Doljak, mag. pharm. (Aromara d.o.o.)

Povijest ljekarništva seže u najstarija vremena kad se isprepliću liječništvo i ljekarništvo. U 
13. stoljeću, odlukom cara Fridrika II., službeno se odvaja farmacija od medicine. To je doba 
kad se na našem tlu otvaraju prve javne ljekarne, specijalizirana mjesta s ljekarnicima kojima 
je zanimanje poznavanje djelatnih tvari i priprava lijekova. U nas se prva javna ljekarna 
otvara daleke 1271., što potvrđuje da smo slijedili najmodernija stremljenja tadašnje europske 
farmacije. Autor u knjizi povezuje ljekarničko naslijeđe s vizijama i ostvarenjima koja su se 
usporedo zbivala na europskom tlu. Ostvaruju se zamisli ljekarnika o industrijskoj proizvod-
nji lijekova (tvornica lijekova Thierry, Kaštel i druge), proširuju se znanja o lijekovima (Antun 
Drobac otkriva buhač kao biljni insekticid). Začetak moderne, znanstvene farmacije podu-
dara se s utemeljenjem obnovljenog Sveučilišta u Zagrebu (1874.) i studija farmacije (1882.) u 
Zagrebu kao četvrtoga sveučilišnog studija. Predstavljeni su i začetnici moderne farmacije, 
Gustav Janeček i Julije Domac, pisci izvorne hrvatske farmakopeje (1901.). 
Knjiga sadrži brojne slikovne priloge i literaturne izvore koji mogu biti smjernica za buduća 
istraživanja.
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Grdinić, Vladimir 
Ljekarništvo na tlu 
Hrvatske: naslijeđe, 
vizije i ostvarenja  

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske,  
1996. 155 str.: ilustr.; 22 cm. ISBN 
953-6014-82-3
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Branko Vitale i suradnici
Četiri stoljeća javnoga 
zdravstva i biomedicine 
u Hrvatskoj: mala zemlja 
duge medicinske tradicije u 
globalnoj medicini 21. stoljeća
 

Monografija je izdana povodom obilježavanja četrdeset i pete obljetnice Akademije medicin-
skih znanosti Hrvatske i daje cjelovit prikaz povijesnog razvoja javnog zdravstva i biomedi-
cine u Hrvatskoj od 17. stoljeća do kraja 20. stoljeća. Napisana je s namjerom da se ne zaborave 
pojedinci koji su svoje znanje i vizije utkali u taj razvitak. U njoj se sažeto i zanimljivo prati 
i povezuje povijesni tijek razvoja hrvatskoga javnog zdravstva i biomedicinskih znanosti s 
razvitkom sveučilišne nastave i znanstvenih instituta. Profesor  Vladimir Grdinić i profeso-
rica Dubravka Juretić svojim su prilozima upotpunili sliku o našem bogatom ljekarničkom 
naslijeđu te utemeljenju visokoškolske nastave farmacije i njezinu razvoju unutar biomedi-
cinskih znanosti sve do današnje moderne farmacije. Posebno je poglavlje posvećeno stru-
kovnim i znanstvenim udruženjima i njihovu izdavaštvu. Prvi pisani hrvatski medicinski 
tekstovi, namijenjeni širim slojevima društva, imali su zdravstvenu prosvjetiteljsku ulogu. 
Među njima se posebno ističu sačuvane ljekaruše s narodnim receptima za liječenje ljudi i 
životinja. Uz prve medicinske knjige na hrvatskom jeziku izdaju se i medicinski rječnici, lek-
sikoni, medicinske enciklopedije, sve do suvremenih sveučilišnih priručnika i udžbenika, 

a danas i elektroničkih znanstvenih 
časopisa.
Tekst monografije prate i brojni sli-
kovni prilozi kao putokaz čitatelju pri 
izboru raznovrsnih tema koje slijede 
razvoj javnog zdravstva i biomedicine 
u Hrvatskoj kroz četiri stoljeća.

Zagreb: Medicinska naklada: Akademija 
medicinskih znanosti Hrvatske, 2007. 
XXI, 483 str.: ilustr; 28 cm. (Biblioteka 
Monografije) ISBN 9789531763356

Grdinić, Vladimir 
Ilustrirana povijest 
hrvatskoga ljekarništva: 
ljekarništvo na tlu   
Hrvatske: dokazi  

Knjiga predstavlja uporište za daljnja istraživanja hrvatskoga ljekarništva, kako i sam autor, 
profesor Grdinić, najavljuje u predgovoru. Povijest hrvatskoga ljekarništva prikazana je 
sustavno i temeljito te nadasve raskošno ilustrirana s mnoštvom izvora. 
Bibliografski dio knjige navodi brojna vrela iz povijesti ljekarništva i srodnih struka. Hrvat-
ska je ljekarnička baština ovom knjigom zaokružena, počevši od staroga vijeka preko sred-
njega i novoga vijeka (16. st.) do novije povijesti u kojoj dominira utemeljenje farmaceutske 
visokoškolske nastave s prvim profesorima, kao i opis strukovnih udruženja i razvoj ljekar-
ničke struke. Autor opisuje i tumači nazive uobičajene u farmaceutskoj praksi.
Knjiga je objavljena i u engleskom izdanju kako bi se naša vrijedna i bogata ljekarnička tradi-
cija predstavila svjetskoj javnosti.

Zagreb: Hrvatsko farmaceutsko društvo: 
Nakladni zavod Matice hrvatske, 1997. 524 
str.: ilustr.; 21 cm. (Biblioteka Amalgama) 
ISBN 953-6014-94-7
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Knjiga donosi pretisak, transkript i opis rukopisa Libar od likarij poljičkoga glagoljaša don 
Petra Kaštelana iz godine 1776., pisanoga bosančicom, odnosno hrvatskom ćirilicom. Rukopis 
je do objave bio u privatnome arhivu i nikad prije nije bio objavljen. Stoga je objava ovoga 
rukopisa dragocjena za očuvanje hrvatske kulturne baštine i dostupnost izvornog ruko-
pisa svim zainteresiranim istraživačima. Zbirka sadrži recepte namijenjene liječenju ljudi i 
životinja ali i savjete za domaćinstvo. Materia medica se sastoji ponajviše od lijekova biljnog 
podrijetla i, nešto manje, od lijekova životinjskog odnosno mineralnog podrijetla. Zbirka 
donosi vrijedne podatke o narodnim nazivima bolesti i ljekovitog bilja te opisuje kako pripre-
miti pojedine lijekove. U njoj se nalaze i molitve za ozdravljenje, ali je isključena bilo kakva 
veza s čaranjem i magijom. Autori donose popis manje poznatih riječi i arhaizama te popis 
bolesti ljudi i životinja, uz današnje pojmove u patologiji. Dan je, također, i opis načina izrade 
pripravaka i ljekovitih oblika, kao i popis upotrebljavanih mjera u ljekaruši.  

Kujundžić, Nikola;  
Škrobonja, Ante; Glibota, Milan;  
Gašparac, Petra

Libar od likarij 
don Petra Kaštelana 

Rijeka: Hrvatsko znanstveno društvo za 
povijest zdravstvene kulture: Medicinski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. 222 str.: 
ilustr.; 24 cm. (Biblioteka AMHA) ISBN 
978-953-7718-09-1
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Transliteracijom i priređivanjem za tisak te objavom faksimila Velike sinjske ljekaruše dan 
je velik doprinos povijesnom shvaćanju razvoja liječenja te primjene biljnih, životinjskih i 
mineralnih lijekova. Ljekaruše, kao rukopisne zbirke recepata za izradu lijekova i uputa za 
primjenu u liječenju bolesti, zrcale tadašnje vrijeme, stoga i knjiga profesora Kujundžića 
predstavlja vrijedan doprinos očuvanju dragocjenog segmenta hrvatske kulturne baštine. U 
knjizi je opisan i objavljen rukopis ljekaruše nepoznatog autora iz sredine 18. stoljeća, čiju je 
transliteraciju iz bosančice u latinicu priredio fra Stanko Petrov. Dan je opis samog ruko-
pisa, koji predstavlja kompilaciju raznolikih izvora i sadrži oko 1700 recepata podijeljenih u 
30 poglavlja. Prikazan je život i djelovanje fra Stanka Petrova, doktora klasične filologije i 
čovjeka velike erudicije i intelektualne energije. Istražene su pojedine jezične osobitosti lje-
karuše te materia medica (sastavnice biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla). Dan je i 
popis pomoćnih tvari, opis korištenih mjera kao i rječnik manje poznatih riječi i arhaizama. 
U poglavlju o bolestima spomenutima u ljekaruši, autor je popisao nazive bolesti, simptome, 
patološka stanja i slično i poredao ih prema Desetoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srod-
nih zdravstvenih stanja. Posljednji dio knjige prikazuje prepisku fra Stanka Petrova i Antuna 
Vrgoča, sveučilišnog profesora farmakognozije i dekana tadašnjega Farmaceutskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.

Kujundžić, Nikola
Velika sinjska ljekaruša: 
obrada, transliteracija i 
faksimil

Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu: Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti Ogranak Matice 
hrvatske Sinj, 2014. 756 str.: ilustr. ; 24 cm. 
ISBN 978-953-6256-75-4
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Knjiga je izašla kao 17. svezak unutar nakladničke cjeline Rasprave i građa za povijest znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razreda za medicinske znanosti. U prvom poglav-
lju profesor Nikola Kujundžić, na već poznati način, donosi obradu, prijepis i faksimil ljeka-
ruše fra Mirka Šestića iz druge polovice 19. stoljeća. Opisani su rukopis i jezične osobitosti 
teksta te je izrađen rječnik manje poznatih pojmova, oblika i arhaizama. Posebice je obrađeno 
ljekovito bilje i biljne droge kojima ljekaruša obiluje, sastojci životinjskog podrijetla, smole i 
slične tvari u receptima, pomoćne tvari i dr. Popisan je iznimno velik broj narodnih naziva 
bolesti/simptoma/tegoba. Dana je i biografija fra Mirka Šestića, profesora, gvardijana, pisca, 
povjerenika Matice hrvatske i sakupljača narodnoga blaga. U drugom je poglavlju Nikola 
Kujundžić u suradnji s profesoricom Stellom Fatović-Ferenčić prikazao i analizirao medicin-
sko nazivlje biskupa i franjevca Paškala Vujčića, pri čemu su identificirani i izvori na koje se 
oslanjao pri njihovu oblikovanju. U trećem je poglavlju Stella Fatović-Ferenčić, zajedno sa 
Silvijom Brkić Midžić, upraviteljicom novoosnovanoga Hrvatskog muzeja medicine i farma-
cije predstavila katalog muzejske Zbirke narodne medicine, rekonstruiravši pozadinu i logi-
stiku prikupljanja predmeta s osobitim osvrtom na ulogu Stanka Sielskog. Posljednje, četvrto 
poglavlje, donosi katalog zbirke narodne medicine, s obiljem fotografija ljekaruša, raznovr-
snih predmeta korištenih u narodu za liječenje te kršćanskih i muslimanskih zapisa namije-

njenih zaštiti od bolesti, potom fotografija 
na temu narodne medicine i narodnih lije-
kova mineralnoga, biljnog i životinjskog 
podrijetla. 

Pećina, Marko;  
Fatović-Ferenčić, Stella, urednici

Narodna medicina: 
izvori i istraživanja

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, 2017. 353 str.: ilustr.; 25 cm. 
(Rasprave i građa za povijest znanosti. 
Razred za medicinske znanosti) ISBN 
978-953-347-150-1

Autorica je u knjizi jasnim i razumljivim stilom prikazala doprinos hrvatskih prirodnih 
filozofa i prirodoslovaca europskoj alkemiji u razdoblju od 14. do 19. stoljeća. U uvodnom 
je dijelu knjige kratko protumačen pojam alkemije te uloga i važnost alkemije u razvoju 
europske znanosti i civilizacije. Alkemija nije bila samo umijeće pretvaranja neplemenitih 
metala u zlato. Njezina je znanstvena vrijednost bila u usavršavanju metoda koje su dovele 
do otkrića mnogih nepoznatih tvari. Filozofska i duhovna vrijednost alkemije sadržana je 
u vječnoj težnji čovjeka prema savršenstvu tijela i duha što je u skladu s prirodom. U knjizi 
su predstavljeni rani hrvatski alkemičari (Barbara Celjska, zagrebački kanonik Ivan, Daniel 
Istranin, Petar Bono) koji su djelovali u 14. stoljeću s ciljem dobivanja kamena mudraca (put 
do zlata) i eliksira života (put do zdravlja). U doba renesanse i velikih otkrića, hrvatski su 
alkemičari Federik Grisogono i Ivan Bratti bili usmjereni na vezu između metala i planeta, 
pretvorbu metala u umjetno zlato i njegova svojstva. U sljedećim poglavljima autorica istra-
žuje rad hrvatskih alkemičara od 17. do 19. stoljeća. Spominje Ivana Leopolda Payera, Ignjata 
Martinovića, Tomasa Mikloušića, Filipa Šufflaya i druge. U njihovim djelima vidimo da se 
alkemija postupno razvijala u suvremenu eksperimentalnu kemiju s primjenom u farmaciji 
i medicini. S obzirom da se alkemija pojavila kao kombinacija znanosti, filozofije i duhov-
nosti, knjiga može biti zanimljiva studentima i čitateljima koji su zainteresirani za povijest 

i filozofiju znanosti. Knjiga je bogato ilu-
strirana, a na kraju je dan abecedni popis 
literature, sažetak na engleskom jeziku te 
kazalo imena.

Paušek-Baždar, Snježana
Hrvatski alkemičari 
tijekom stoljeća

Zagreb: Školska knjiga, 2017. 230 str.: 
ilustr.; 21 cm. Bibliografija. Imensko 
kazalo. ISBN 978-953-061-195-5
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Spomen prvog zagrebačkog ljekarnika Jakoba (Jacobus apotecarius) na sudskom ročištu odr-
žanom 6. ožujka 1355. dokazuje kako je u Zagrebu poštivana odluka Fridrika II. da ljekarnu 
vodi za to osposobljena osoba imenovana od strane gradskih vlasti. Autor ove knjige iscrpno i 
dokumentirano opisuje sudbinu triju najznačajnijih zagrebačkih ljekarni (nekada ljekarnice): 
gradske ljekarne na Griču, koja radi neprekidno više od šesto godina, te ondašnje kaptolske 
i isusovačke ljekarne. Koristeći arhiv sudskih spisa autor nas ujedno uvodi i u vrlo dinami-
čan poslovni svijet glasovitih zagrebačkih ljekarnika onoga doba. Kratko je prikazana i uloga 
Zagreba u razvoju farmaceutskih strukovnih udruženja i njihovih glasila kao i uloga zagre-
bačkih ljekarnika u osnutku sveučilišne farmacije kao temelja razvoja znanstvene farmacije. 
Tekst je profesora Tartalje (tadašnjeg ravnatelja Instituta za povijest farmacije) praćen broj-
nim ilustracijama koje čitatelju približavaju izgled starih zagrebačkih ljekarnica, ljekarnike i 
njihovu prepisku, a nalazimo i prikaze izvornih amblema, dokumenata i odluka, kao i muze-
alija iz Instituta za povijest farmacije. Ova je knjiga preteča dubljih, preciznijih i obimnijih 
analiza razvoja ljekarništva, nastavne i znanstvene farmacije iz pera novijih povjesničara 
farmacije. Knjiga sadrži literaturno kazalo i popis slika te zanimljiv osvrt Bosiljke Jardas o 
likovima nekadašnjih zagrebačkih ljekarnika u književnim djelima Augusta Šenoe. 

Tartalja, Hrvoje, urednik
600 godina  
zagrebačkog ljekarništva: 
1355.  –  1955.

Zagreb: Farmaceutsko društvo Hrvatske: 
Institut za povijest farmacije, 1955.

Knjiga je posvećena obilježavanju sedamdesete obljetnice Hrvatskoga farmaceutskog druš-
tva. Autorice su detaljno, sustavno i pregledno rekonstruirale povijesni put utemeljenja i 
razvoja najvažnijega nacionalnog strukovnog udruženja. 
Povezale su taj povijesni slijed događaja s Ljekarničkim domom u Zagrebu, građevinom u 
kojoj se farmaceutska struka razvijala počevši od druge polovice 19. stoljeća. 
U knjizi je predstavljen Ljekarnički dom kao mjesto koje je od privatne ljekarne, promjenom 
vlasništva nekolicine uglednih ljekarnika, preraslo u središte ljekarničke struke i strukovnih 
udruženja. Autorice su dva zasebna poglavlja posvetile hrvatskom ljekarniku Antunu Köglu, 
dobrotvoru koji je cijeli svoj imetak i stambeno-poslovnu zgradu oporučno velikodušno daro-
vao upravo ljekarničkoj struci. U toj zgradi Ljekarničkog doma i danas djeluje Hrvatsko far-
maceutsko društvo. U zadnjem poglavlju dan je kratak pregled rada te današnja organizacija 
i aktivnosti Društva. Knjiga je obogaćena brojnim preslikama izvornih dokumenata, nacrta 
te fotografijama i iscrpnom literaturom što knjigu čini zanimljivim štivom ne samo stručnoj 
već i široj kulturnoj javnosti.

Fatović-Ferenčić, Stella;  
Ferber Bogdan, Jasenka;  
Jakševac Mikša, Maja

Ljekarnički dom:  
od privatnog vlasništva  
do staleškog doma

Zagreb: Hrvatsko farmaceutsko društvo, 
2017. ISBN 978-953-7897-06-2
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Kao dar povodom pedesete obljetnice osnutka Gradske ljekarne Split i tristote obljetnice 
osnutka najstarije ljekarne u Splitu, objavljena je svojevrsna spomen-knjiga zdravstvene 
ustanove Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, baštinika Gradske ljekarne Split. Autori su 
iznijeli važne podatke o njezinu ustroju i organiziranju ljekarničke djelatnosti te suradnji s 
drugim tvrtkama, institucijama i strukovnim udruženjima u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća 
pa sve do danas. Poglavlje pod naslovom Pogled u prošlost oslikava povijest dalmatinskoga 
ljekarništva, posebice bogatu ljekarničku povijest Splita, uz mnoštvo ilustracija iz starih far-
maceutskih knjiga, prikaza izvornih isprava  i starih geografskih karata. Posebno je poglav-
lje posvećeno srednjovjekovnom Trogiru i prvoj, najstarijoj javnoj ljekarni u Hrvata koja se 
spominje upravo u tom dalmatinskom gradu. U knjizi su predstavljene i ljekarničke jedinice 
Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije s kronologijom njihova ljekarničkog rada i ljekarni-
cima. Vrijedno je prelistati i biografije zaslužnih ljekarnika u malom biografskom leksikonu. 
Poglavlje o ljekarničkoj baštini bogato je opremljeno brojnim fotografijama koje nam dočara-
vaju izvorni izgled nekadašnjih ljekarni i ljekarničkog namještaja s autentičnim ljekarničkim 
posudama i priborom. Zadnje su stranice monografije posvećene današnjoj aktivnosti poje-
dinih ljekarničkih jedinica Ljekarne. 

Grdinić, Vladimir; Portolan, Mate
Ljekarna Splitsko- 
dalmatinske županije:  
monografija u povodu  
pedesete obljetnice osnutka Gradske ljekarne Split i tristote 
obljetnice osnutka najstarije ljekarne u Splitu

Split: Ljekarna Splitsko-dalmatinske 
županije: Medika, 2013. 400 str.: ilustr.; 
30 cm. ISBN 978-953-98509-3-5

Knjigu o Gustavu Janečeku, osnivaču hrvatske sveučilišne kemije i farmacije te utemeljitelju 
hrvatske farmaceutske industrije, izdala je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kako bi 
se odužila svom dugogodišnjem članu i predsjedniku (1921. – 1924.). Knjiga je zamišljena kao 
cjelina upotpunjenih i proširenih predavanja sa znanstvenog skupa posvećenog profesoru 
Janečeku povodom 150. obljetnice njegova rođenja. Urednik knjige, akademik Drago Grde-
nić, u prvom poglavlju iznosi manje poznate pojedinosti o djelovanju Janečeka kao kemičara 
i o njegovoj ulozi u osnivanju kemije na Sveučilištu u Zagrebu, doprinosu izgradnji dvaju 
sveučilišnih kemijskih zavoda i tiskanju prvih sveučilišnih udžbenika kemije. Gustava Jane-
čeka kao osnivača moderne hrvatske farmacije, iscrpno i potkrijepljeno brojnim slikovnim, 
arhivskim i literaturnim izvorima, predstavio je profesor Vladimir Grdinić. Profesorica Snje-
žana Paušek-Baždar dala je prikaz prvih doktorata izrađenih pod vodstvom Gustava Janečeka 
te popis svih doktorata iz kemije obranjenih pod Janečekovim mentorstvom na ondašnjem 
Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kruno Kovačević iz Plive svojim je tekstom 
upotpunio saznanja o djelovanju Gustava Janečeka kao jednog od pokretača i utemeljitelja 
hrvatske farmaceutske industrije, osnivanjem veledrogerije ISIS (kasnije Medika) i tvornice 
Kaštel, preteče današnje Plive. Janeček ima velike zasluge u osnivanju forenzične kemije u 

Hrvatskoj. Njegov doprinos sudskoj kemiji 
opisan je u poglavlju Vladimira Dugačkog 
iz Kliničkoga bolničkog centra Zagreb.  
Malo je poznato da je Janeček osnovao 
Društvo za uređenje i poljepšavanje Pli-
tvičkih jezera i svojim aktivnostima 
omogućio da Plitvička jezera postanu 
nacionalni park, što doznajemo od Srećka 
Božičevića i Božidara Stilinovića. Knjiga 
donosi i kronološki popis radova Gustava 
Janečeka s komentarima, kazalo imena i 
pojmova te sažetak na engleskom jeziku.

Grdenić, Drago; Grdinić, Vladimir;  
Paušek-Baždar, Snježana; Kovačević,  
Kruno; Dugački, Vladimir;  
Božičević, Srećko; Stilinović, Božidar

Gustav Janeček  
(1848. – 1929.): život i djelo

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, 2002. ISBN 953-154-516-2
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Zna se da je profesor Julije Domac dao izniman doprinos utemeljenju i razvitku moderne 
farmacije i izobrazbe farmaceuta    u Hrvatskoj. Ova monografija po prvi puta donosi sve-
obuhvatan prikaz života profesora Domca kao znanstvenika, sveučilišnog profesora i peda-
goga, utemeljitelja znanstvene sveučilišne farmakognozije, dekana i rektora te praktičnog 
farmaceuta i čovjeka. Opisano je Domčevo djetinjstvo i mladost, osnovno i gimnazijsko 
školovanje, studij farmacije na Bečkom sveučilištu, potom doktorski studij te rad u nastavi 
farmakognozije na Zagrebačkom sveučilištu. Prikazan je njegov rad na osnutku samostalnog 
Farmakognostičkog instituta, prvoga takve vrste u svijetu. Opisano je Domčevo djelovanje 
na dužnostima dekana Mudroslovnog fakulteta te rektora Kraljevskog sveučilišta u Zagrebu. 
Knjiga donosi i bibliografiju svih njegovih dostupnih znanstvenih i stručnih djela. Zasebno 
je poglavlje posvećeno izvornoj hrvatskoj farmakopeji iz godine 1901., koju je napisao zajedno 
s Gustavom Janečekom. Poglavlje posvećeno priznanjima koja je primio za života svjedoči o 
poštovanju što ga je uživao među suvremenicima. Najviša nagrada Hrvatskoga farmaceut-
skog društva upravo po njemu nosi ime.
Knjiga poput ove poziva na istraživanje života i rada i drugih zaslužnih farmaceuta.

Inić, Suzana; Kujundžić, Nikola
Julije Domac:  
život i djelo:  
1853. – 1928.

Zagreb: Hrvatsko farmaceutsko društvo: 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveuči-
lišta u Zagrebu, 2012. 191 str.: ilustr.; 24 cm. 
ISBN 978-953-6256-64-8

Ovaj katalog izložbe pod nazivom Vrt ozdravljenja/Hortus sanitatis, uz odabrani popis građe 
izložene u Muzeju za umjetnost i obrt tijekom svibnja i lipnja 1996., prikazuje povijest hrvat-
ske farmakognozije kao znanstvene discipline. Predstavljen je utemeljitelj Zavoda za far-
makognoziju profesor Julije Domac, potom knjižnica Zavoda s vrijednim i rijetkim starim 
djelima, bogata farmakognoška zbirka i stare ljekarničke posude s farmaceutskim motivima 
te prvi hrvatski udžbenici iz kojih se učila farmakognozija. Znanstvena istraživanja ljeko-
vitog bilja u katalogu imaju poveznicu s osnutkom fakultetskoga botaničkog vrta ljekovitog 
bilja Fran Kušan. Zanimljiv su dio kataloga i poštanske marke s obilježjima hrvatskih biljnih 
vrsta. Posebno mjesto ima marka koja obilježava stotu godišnjicu osnutka Zavoda za farma-
kognoziju. Dani su i brojni literaturni navodi te sažetak na engleskom jeziku. 
Ovaj katalog nema isključivu nakanu upoznati posjetitelja izložbe sa samim postavom, već ga 
mami da uroni u povijest naše farmacije i farmakognozije.

Grdinić, Vladimir
Vrt ozdravljenja: 
farmakognozija u hrvatskoj 
sveučilišnoj farmaciji = Hortus 
sanitatis: pharmacognosy in 
Croatian academic pharmacy

Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 21. 
svibnja – 16. lipnja 1996., Rijeka: Jadran 
Pharma, 1996. XVI, 24 str.: ilustr.; 24 cm. 
ISBN 953-96848-0-3
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Naši vrsni poznavatelji povijesti znanosti i hrvatske ljekarničke baštine predstavili su struč-
noj i znanstvenoj javnosti prvu izvornu hrvatsku farmakopeju pod naslovom Hrvatsko-sla-
vonski ljekopis (Pharmacopoea Croatico-Slavonica) u znak obilježavanja sto godina od njezine 
objave. Ova je farmakopeja, tiskana godine 1901., doživjela ne samo pretisak 2001., već se 
njome, kao svojevrsnom spomenicom, obilježila ta značajna obljetnica povodom Drugoga 
hrvatskog kongresa farmacije. U knjigu su uvršteni članci i osvrti najpoznatijih europskih 
farmaceutskih stručnjaka o znanstvenoj vrijednosti izvorne hrvatske farmakopeje. Tekst 
su Ljekopisa autori sažeto obradili oslanjajući se na uvodne dijelove farmakopeje i pojedina 
poglavlja i monografije. Doživljaj listanja naše prve farmakopeje postignut je uvrštavanjem 
nekih izvornih monografija lijekova, pisanih dvojezično, na latinskom i hrvatskom jeziku, 
na posebnom papiru koji dočarava autentičnost Ljekopisa. Na zadnjim je stranicama knjige 
popis svih monografija Ljekopisa te mali farmakopejski rječnik starih hrvatskih izraza kao 
pomagalo za istraživače povijesti farmacije na našem tlu. Spomenica ima sažetak i sadržaj na 
engleskom jeziku.  

Grdinić, Vladimir;  
Stefanini-Orešić, Laila

Hrvatsko-slavonski 
ljekopis 1901

Zagreb: Alpha-Medical, 2001. 119 str.: 
ilustr.; 21 cm. ISBN 953-98528-0-3

Ovaj je udžbenik nastao povodom osmišljavanja kolegija Uvod u farmaciju na Farmaceut-
sko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor se u dvadesetak poglavlja dotiče 
raznovrsnih tema vezanih za struku, a svaka od njih ima izvorište u povijesti. Tako budući 
farmaceuti stječu znanja o ulozi ljekarnika u zdravstvenoj skrbi, proizvodnji lijekova, važ-
nosti farmakopeje, stručnim pojmovima i nazivlju kao i povijesnim činjenicama o osnutku 
i razvitku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Brojne zanimljive i naoko neobične činje-
nice autor vješto povezuje u poglavlju o unutarnjoj ljepoti farmacije i poglavlju o farmaceut-
skim neobičnostima. Udžbenik Uvod u farmaciju daje studentima i onima koji nisu u struci, 
saznanja o početcima razvoja farmacije kao i njezinoj ulozi u suvremenoj znanosti.

Grdinić, Vladimir
Uvod u farmaciju Zagreb: [vlastita naklada], 2003. 341 str.: 

ilustr.; 21 cm. (Manualia facultatis – stu-
dium pharmaciae) 
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Ne postoji nijedno tako obimno djelo o samoj farmakopeji kao što je to Ilustrirana povijest 
farmakopeje profesora Grdinića. Knjiga na enciklopedijski način opisuje pojedine ljekopise 
(farmakopeje) i njihove osobitosti te daje povijesni kontekst nastanka farmakopeje. Autor 
daje prikaz Materie medice, od lijekova iz antičke tradicije do onih uvrštenih u moderne 
farmakopeje dvadesetog stoljeća. U poglavlju o normiranju ljekopisa autor raspravlja o stan-
dardizaciji kemijskoga, botaničkog i farmaceutskog nazivlja. Posebno je poglavlje posvetio 
razvojnom putu farmakopeje, od sačuvanih zapisa s farmakopejskim obilježjima naroda sta-
roga vijeka do današnje Europske farmakopeje. Autor podrobno predstavlja i vrijedan kata-
log farmakopeja i srodnih djela, počevši od starog Egipta  sve do novijih izdanja nakon 1850. 
Knjiga obiluje vrhunskim slikovnim prilozima – muzealijama iz različitih zbirki. Sam tekst 
i fotografije prati 471 literaturni navod, a dan je i sažetak te sadržaj na engleskom jeziku. 
Knjigu vrijedi prevesti na engleski jezik i time pokazati svijetu da i Hrvati imaju povjesničara 
farmakopeje, najznačajnije farmaceutske knjige. 

Grdinić, Vladimir
Ilustrirana povijest 
farmakopeje

Zagreb: Medika, 2001. 684 str.: ilustr.; 22 
cm. ISBN 953-98509-0-8

Ovom je knjigom autor uplovio u farmaceutske vode kako bi kroz organizirano vrijeme, 
odnosno kalendar, istaknuo činjenice koje  su izvor znanja i svakodnevni podsjetnik na far-
maceutske znanstvene i stručne korijene. Profesor Grdinić govori o težnji svih kalendara da 
organiziraju tijek vremena kroz ponavljajuće prirodne cikluse. Autor nas uvodi u samu povi-
jest nastanka kalendara. Upućuje nas na činjenice da je razvojem astronomije i matematike 
kalendar postajao sve točniji. Biser je knjige  poglavlje o kalendarima u Hrvatskoj, a samu srž 
knjige daje farmaceutski vremeplov od siječnja do prosinca putem kojeg uranjamo u događaje 
s farmaceutskim i znanstveno-stručnim podatcima. Veseli nas i kalendarski pregled godina 
kratkih veljača, te prijestupnih godina odnosno godina dugih veljača u razdoblju od 1753. pa 
sve do 2099. Autor, u svojoj poznatoj maniri, u rječniku opisuje pojmove navedene u knjizi. 

Grdinić, Vladimir
Ogled o kalendaru s 
rječnikom datuma za 
farmaceute

Zagreb: Medical Intertrade, 2000. 192 str.: 
ilustr.; 19 x 26 cm. ISBN 953-98082-0-0
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Kao dar proslavi dvadesete obljetnice Hrvatske ljekarničke komore i petstote obljetnice rođe-
nja Valeriusa Cordusa, autora prve službene farmakopeje, ovo enciklopedijsko izdanje iz pera 
poznatog povjesničara farmacije u nas, profesora Vladimira Grdinića, koristi numizmatiku 
u službi ljekarništva kao nit vodilju za razdoblje od oko 3000 godina. Takvim je pristupom 
autor kao nitko dosad sjedinio estetiku i povijest te ljekarničkoj struci dao izvanvremensku 
notu. Profesor Grdinić s lakoćom prikazuje ulogu farmaceuta u europskom društvu uz pose-
ban naglasak na kronologiju farmacije na tlu Hrvatske u 19. stoljeću i prvoj polovici 20. sto-
ljeća sa svim bitnim nadnevcima. Zanimljivost knjige predstavljaju prikazi medalja, značaka 
te motiva povezanih s ljekarništvom i medicinom u praksi i znanosti. Vrijednost je knjige 
uvećana popisom javnih i drugih ljekarni u hrvatskoj prošlosti, gdje se po gradovima može 
razaznati razvitak javnoga ljekarništva. Prijevodom na engleski jezik knjiga bi se svojom ori-
ginalnošću mogla uvrstiti u sve knjižnice svijeta. 

Grdinić, Vladimir
Kronologija ljekarništva: 
slijed zbivanja s numizmatičkim 
prilozima i podacima o hrvat- 
skim povijesnim ljekarnama

Zagreb: Hrvatska ljekarnička komora, 
2015. 678 str.: ilustr.; 21 cm. ISBN 
978-953-7855-02-4
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