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Zobozdravstvo ima tradicijo …



Časopisni oglas, 1900



Avstroogrska: 

izobraževanje dentistov in zobotehnikov



Diploma Leopolda Brenčiča, 1935



1. svetovna vojna: 

zobotehniki v vojaški bolnišnici (lazaretu)



Ordinacija Maksimiljana Žgura, 1928



Zobotehniki na stomatološki kliniki 

v Beogradu, 1937



2. svetovna vojna: 

partizanski “ordinaciji” na prostem



Ordinacija v rudniku Senovo, 1948



Zobozdravnik Velimir Vulikić pri delu, 1950



Kaj je ostalo od te tradicije?









… in kje?



Ordinacija Ivan Radovan, Ljubljana



Ordinacija 

Brenčič, Ljubljana



Ljubljana, Celje



Ljubljana, Frankolovo



Slov. Konjice



Muzealci materialne oblike te 

tradicije prepoznamo kot:

• kulturno dediščino,

• tehniško dediščino,

• dediščino, ki jo moramo ohraniti

• in za katero smo odgovorni.



Kam s tovrstno dediščino?

• V medicinski muzej?

Zaenkrat še nimamo Slovenskega 

zdravstvenega muzeja.

• V ostale muzeje?

Nekaj medicinske dediščine hrani 

Tehniški muzej Slovenije.

• Kam torej?



V Sloveniji smo 

imeli  srečo, da je 

celjski zobozdravnik 

prim. Franc Štolfa v 

nekaj desetletjih 

zbral obsežno 

zbirko predmetov,  

ki priča o razvoju 

zobozdravstvene 

stroke.



Leta 1991 je prim. 

Štolfa svojo zbirko 

doniral Muzeju 

novejše zgodovine 

Celje in za to dejanje 

prejel častno 

Valvasorjevo 

priznanje.



Leta 1993 smo v muzeju odprli stalno razstavo 
in tako uresničili temeljno muzeološko načelo: 

DOSTOPNOST ZBIRKE



V muzeju odtlej za to zbirko

• skrbimo,

• jo varujemo,

• dokumentiramo, 

• konserviramo in restavriramo,

• skrbimo za njeno rast in razvoj

• ter jo predstavljamo javnosti.



Med “novimi” pridobitvami je bila leta 1999 

tudi baročna slika sv. Apolonije



Osnovne vrste predmetov v zbirki:

• ordinacije

• zobozdravstveni in 

zobotehnični 

instrumenti, 

pripomočki in 

oprema

• fotografsko gradivo 

• strokovna literatura



Zaradi prenove muzeja so bili od leta 1993 

javnosti na ogled samo posamezni deli zbirke …



… pa še te smo večkrat selili.



Nove prostore je muzej pridobil leta 2001 in jih 

v naslednjih treh letih pripravil za razstavo.



Želeli smo, da bo nova 
razstava:

• jasna in celovita, 
• razumljiva in pregledna, 
• poučna, vzgojna in 

informativna,
• da bo razbijala 

stereotipe,
• da bo demistificirala 

zobozdravstveno 
kurativo

• da bo promovirala 
zobozdravsteno kulturo

• in da bo primerna za 
različne ciljne skupine 
obiskovalcev.



Končno smo leta 2004 odprli razstavo,      

katere sestavni deli so:

• ambientalne 
rekonstrukcije 
čakalnice, ordinacij 
in tehnike

• Muzeozobek –
didaktični kotiček za 
otroke

• infokotiček – film, 
multimedia, internet, 
literatura



Razstavo dopolnjujejo:

• zvočni efekti, 

• vonj, 

• karikature …

ter 

• PEDAGOŠKI 

PROGRAMI ZA OTROKE 

IN MLADINO



Evolucija
Zaradi reorganizacije muzejskega dela smo leta 

2007 zobozdravstveno zbirko ponovno prestavili.



NOVA RAZSTAVA = OBSTOJEČI 

AMBIENTI + OGLEDNI DEPO















Mogoče boste mislili, da s selitvami 

zobozdravstvene zbirke nismo resni …



… a prepričani smo, 

da je celo sv. 

Apolonija uvidela, 

da pomeni vsaka 

selitev nov razvojni 

korak v zbirki, ki je 

zaradi svojega 

nastanka, obsega in 

enkratnosti za 

zgodovino 

slovenskega 

zobozdravstva 

neprecenljivega 

pomena.


